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1 ലീലയായ് നി നൽപാരിടേമഴി ം
2 പാലകന്മാരായ മാധവന്മാർ
3 വാരു നിെന്നാരു യൗവനംപൂ തൻ
4 ദ്വാരകതന്നിൽ വസി ംകാലം
5 ൈരവതനായുള്ള മന്നവന്ത െട
6 േരവതിയാകുന്ന നന്മകേള
7 േമന്മ കലർെന്നാരു രാമ നല്കിനാൻ
8 നാ ഖന്ത െട െചാല്ലിനാേല.
9
10 ഭീഷ്മകെനെന്നാരു മന്നവനുണ്ടായാൻ

11 ീഷ്മമായ് നി േള്ളാൻ ൈവരികൾ ം.
12 കുണ്ഡിനമാകിന മന്ദിരംത െട
13 മണ്ഡനമായി വിള ംകാലം
14 രുക്മിതുടങ്ങിന മക്കളുമുണ്ടായി
15 രുക്മിണിെയെന്നാരു കന്യകയും.
16 കന്യകയുണ്ടായി ഭീഷ്മകെനന്ന
17 മന്നവെരല്ലാരും േകട്ടേനരം
18 ാജ്ഞന്മാരായുള്ള േലാകെരെയല്ലാേമ
19 ാശ്നികന്മാെരയുംെകാ െചെമ്മ
20 േചാദിച്ചേനര െചാല്ലിനാെരല്ലാരും:

21 ”സാധിച്ചാൻ ഭീഷ്മകൻ േവണ്ടെതല്ലാം.
22 ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു മംഗലജന്മെത്ത
23 എ േമ കണ്ടീല ഞങ്ങെള ം.
24 ജാനകീേദവിയുമിങ്ങെനയുെള്ളാരു
25 നാളു പിറന്നീലെയ െചാല്ലാം.
26 ശീലങ്ങെളാെന്നാേന്ന ചിന്തി കാണുേമ്പാൾ
27 പാലാഴിമാേതാടു േനരായ് നി ം
28 കാന്തിെയ വാഴ്ത്തീടാെമന്ന നണ്ണി നി
29 ന്നാന്ധ്യെത്തേക്കാേലണ്ടയാരുമിേപ്പാൾ.
30 ബാലേപ്പാർെകാങ്കയിമ്മാറിടംതന്നിേല
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31 ചാലേപ്പാെ ാങ്ങി വിള മന്നാൾ
32 ദഗ്ദ്ധനായുെള്ളാരു മന്മഥന്താനുമി
33 ഗ്ദ്ധികമൂലമായ് േമലിലുണ്ടാം.
34 ഇന്നിവൾത െട കാന്തനായ് േമവുന്ന
35 ധന്യെനക്കണ്ടീല മന്നിെല ം.
36 നാ ഖൻ നിർമ്മി േപാരുേന്നാരാരുമി
37 ന്നാരി കാന്തനായ് വ കൂടാ;
38ഈേരഴു േലാകങ്ങൾ പാലി േപാരുന്ന
39 വീര ഭാര്യയായ് വ കൂടും
40 ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു േനര താനിവൾ

41 മംഗലയായിപ്പിറ മന്നിൽ.”
42 എന്ന െചാന്നവർ േപാെയാരു േനര
43 മന്നവെരല്ലാരും ത ള്ളിേല
44 ”പാരാെത െച പറഞ്ഞിവൾതെന്നെയൻ
45 ഭാര്യയാെയ്ക്കാേള്ളണം മുമ്പിേല നാം”
46 ഇങ്ങെന നണ്ണിനാർനല്ലതു കാണുെമ്പാ
47 ളങ്ങെനയെല്ലാതാൻ േതാന്നി ഞായം.
48 െമെല്ലെമല്ല വളർ തുടങ്ങിനാൾ
49 ഉല്ലസി െള്ളാരു കന്യകതാൻ
50 േശ്വതമായുെള്ളാരു പക്ഷത്തിലീടിന

51 നൂതനനാെയാരു തിങ്കൾേപാെല.
52 കാമുകരായുള്ള മന്നവെരല്ലാരും
53 േകാമളരായ് വ ക ക
54 രുക്മിണീേമനി െകാതി തുടങ്ങിനാർ
55 കഗ്മളം ക ള്ള വ േപാെല.
56 അല്ലിേന െവ വാൻ വ മാ ഞ്ചായാൽ
57 വില്ലിേന െവ വാൻ വ ം ചില്ലി.
58 മന്മഥന്ത െട ജന്മമായുെള്ളാരു
59 ക നതന്നിേല െമെല്ല െമെല്ല
60 േചണു നിെന്നാരു നാണവും േ മവും
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61 കാണായിവ േത നാളിൽനാളിൽ.
62 വാേ ാടു തഞ്ചിന പുഞ്ചിരി മത
63 േന്നാപ്പക്കല്ലാെയാരു േചാരിവാേയ്മൽ
64 വ െപാഴി നൽക്കാമുകരുള്ളത്തിൽ
65 കമ്പം തുടങ്ങീതു െമെല്ല െമെല്ല.
66 താർേത്തേന െവ ന്ന വാർത്തതൻൈവഭവം
67 വാഴ്ത്താവേല്ലതുേമ പാർ കണ്ടാൽ,
68 പങ്കജേനർമുഖി ത ഖം കണ്ടി
69 തിങ്കെള െള്ളാരു ശങ്കയാേല
70 പീയുഷംെച നിറ വഴിഞ്ഞതു

71 െപ പയ്യേവെയ േതാ ം.
72 അംഗജൻേകാലുന്ന േകാദണ്ഡന്ത െട
73 ടങ്കാരംതാെന ം െചാ േന്നാർ െപാൽ
74 ആനനംത െട കാന്തിെയ വാ വാൻ
75 ആേവാരില്ലാരുമിപ്പാരിലിേപ്പാൾ.
76 തിങ്കേള നിർമ്മിച്ചാൻ പങ്കജം നിർമ്മിച്ചാൻ
77 പങ്കജസംഭവൻ പ പേണ്ട
78 എന്തിെതന്നിങ്ങെന ചിന്തി നി ഞാ
79 നന്ധനാേ ായിേനനി നാളും;
80 രുക്മിണിത ഖമിങ്ങെന നിർമ്മിപ്പാൻ

81 അഭ്യസിച്ചാെനന്നതിന്നറി
82 ക മായുെള്ളാരു കണ്ഠെത്തഞാനി
83 കംബുെവന്നിങ്ങെന െചാ ന്നിേല്ല;
84 മാധവന്ത ഖചുംബനേമശിനാൽ
85 പാരാെത െചാ തു പിെന്ന
86 ബാലികത െട ബാഹുക്കൾ ര േമാ
87 മാേലാകർമാനസം ബന്ധിപ്പാനായ്
88 മാര നെല്ലാരു വല്ലിയായ് നിന്നി
89 പാരം വിള െത െചാല്ലാം.
90 വാരു നിെന്നാരു ബാലികത െട

https://thalilakkam.in/



കൃഷ്ണഗാഥ - 24 - െചറുേശ്ശരി 7

91 ബാലേപ്പാർെകാങ്കകൾ കെണ്ണടു
92 എങ്ങളിൽ േചരുന്ന മാെറ ം വന്നീല
93 െതെന്ത േനാ വാെനന്നേപാെല.
94 കാമ്യമായുെള്ളാരു തൂനടുവിെന്നാരു
95 സാമ്യമിെല്ലന്നേതാ വ കൂടാ:
96 നീവാരംത െട ശൂകെമന്നാകിലാം.
97 ആകാശംതാെന ം െചാ കിലാം.
98 ൈശശവം േപാ േമ്പ യൗവനംതാൻ വ
99 േപശി ടങ്ങീതേമ്മനിതന്നിൽ,
100 കാമന്താെനന്നതു കെണ്ടാരു േനര

101 സീമയിട്ടീടിനാെനന്നേപാെല.
102 മംഗലയാെയാരു േരാമാളിതാൻ വ
103 െപാങ്ങി ടങ്ങീതു ഭംഗിേയാേട.
104 കാമുകന്മാരുെട ക നേയാേരാേന്ന
105 കാമി െച തറയ്ക്കയാേല
106 ഭിന്നമാെയന്നകണെക്ക വിള
107 രമ്യമായുള്ള നിതംബബിംബം.
108 കാണുേന്നാെരല്ലാർ ം ൈകെകാ െമല്ലേവ
109 ലാളിപ്പാനായി േതാ കയാൽ
110 ഉൾക്കമ്പം നല്കിേനാരൂരുക്കൾതെന്നേയാ

111 െപാൽകമ്പെമന്നേല്ലാ െചാേല്ല .
112 െചങ്കൽതേന്നാടു േചർച്ച പൂണ്ടീടു
113 പങ്കജെമന്നതു േചരുമിേപ്പാൾ
114 അംേബാജേലാചനന റ്റ ൈകെകാ
115 സംഭാവിച്ചെല്ലാതാൻ പേണ്ടയു ,
116 ഇന്ദീരാേനെരാത്തസുന്ദരിയിങ്ങെന
117 മന്ദിരംതന്നിലിരി ംകാലം
118 മാേലാകരന്ന വ വേന്നാതുന്ന
119 മാധവന്ത െട കാന്തിെയല്ലാം
120 േക േകട്ടേമ്പാടു മാനസം േപായ
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121 ചാട്ടം തുടങ്ങിേത നാളിൽ നാളിൽ.
122 ആരാലും വന്നതു കാണുന്ന േനര
123 പാരാെത േപായ് െച ം ചാരത്തേപ്പാൾ.
124 കാർമുകിൽവർണ്ണൻെറ വാർത്തെയേക്കൾക്കാെമ
125 ന്നാേമാദമാേവാളം പൂ പൂണ്ട്
126 എങ്ങാനും േപാകുന്ന പാന്ഥന്മാേരാെടല്ലാം
127 ഇ വന്നീടാേമാെയ െചാ ം.
128 യാദവന്മാെര തെന്നയും േകൾ െമ്പാ
129 ളാദരം പൂ ചിരി ം െചേമ്മ
130 ബാല േമനി വളർ തുട േമ്പാൾ

131 നീലക്കാർവർണ്ണനിൽ േ മവാ ം
132 കൂടിക്കലർ വളർ തുടങ്ങീത
133 ന്നീലക്കാർേവണി െമെല്ല െമെല്ല.
134 മുല്ല ബാണനുെമന്നതു കണ്ടി
135 െചല്ല ടങ്ങീതു െമെല്ല െമെല്ല.
136 വി കുല നല്ല ം െതാടുത്തി
137 മുല്ല േവണിത ന്നിൽ െചേമ്മ
138 ൈശശവമായതു േപായീലെയന്നി
139 യൗവനം പാർ ടൻ നി കാമൻ.
140 നാല മാസങ്ങളങ്ങെന െചന്നേപ്പാൾ

141 പാല ം വാണിമാർ മൗലിമാല
142 േകവലയാെയാരു േദവിെയ ജി
143 േസവതുടങ്ങീനാളായവണ്ണം:
144 ”അംബിേക! നി െട െചെമ്പാൽപ്പദങ്ങെള
145 മ്പി കൂ േന്നൻ തണ്െപടായ്വാൻ.
146 കാർവർണ്ണന്തെന്നെയങ്കാന്തനായ് ന ന്ന
147 കാരുണ്യം പാരാെത നേല്കണേമ.”
148 ഇങ്ങെന െചാല്ലി നമസ്ക്കരിച്ചീടിനാൾ
149 മംഗലയായുള്ള േദവിതെന്ന.
150 അങ്ങെന േപാരുന്ന മംഗലാതങ്കേല
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151 ശൃംഗാരംവന്ന േവരുറ :
152 കാമുകരുള്ളമക്കാമിനിമൂലമായ്
153 കാമമാൽ പൂണ്ടതു െചാല്ലേവണ്ടാ.
154 രുക്മിണിത െട കാന്തിെയക്ക ള്ള
155 ൈമക്കണ്ണിമാെരല്ലാം മാഴ്കി മാഴ്കി
156 ആണുങ്ങളായാവൂ നാെമല്ലാെമ െള്ളാ
157 രാശെയ ണ്ടാേര േവ ംവണ്ണം.
158 സ്വർേവശ്യമാരായ് നി വർശിമുമ്പായി
159 ഗർവ്വിതമാരായ മാതെരല്ലാം
160 മാനിനിത െട കാന്തിെയക്കണ്ടി

161 മാനുഷിമാരായ നാരിമാരിൽ
162 േമേന്മെല നിെന്നാരു കൂറുണ്ടിവെന്ന
163 നാ ഖേനാടു വഴ പൂണ്ടാർ.
164 ലാവണ്യംത െട സാരമായ്നി െള്ളാ
165 േരാമനയാെയാരു ബാലികതാൻ
166 കാണുേന്നാെരല്ലാർ ം കണ്ണി നെല്ലാരു
167 പീയൂഷമായിേട്ട േമവുംകാലം
168 പണ്ഡിതനാെയാരു നാരദന നി
169 കുണ്ഡിനംതന്നിെലഴുന്നള്ളിനാൻ.
170 മാമുനി വന്നതു കെണ്ടാരു േനര

171 മന്നവൻ െചന്ന വന്ദിച്ചേപ്പാൾ
172 വിഷ്ടരംമുമ്പായ പൂജെയെച്ചയ്തി
173 തുഷ്ടിെയേച്ചർ വണങ്ങിെച്ചാന്നാൻ:
174 ”േചവടി ക െതാേഴണെമന്നിങ്ങെന
175 േകവലം നണ്ണി ഞാൻ നി തിേപ്പാൾ
176 എ െട കന്യകയാേയാരു ബാലിക
177 ത െട മംഗലം ചിന്തിപ്പാനായ്.
178 േഭാഗ്യമായുെള്ളാരു ഭാഗ്യമിയന്നി
179 േയാഗ്യനായുള്ളതിവൾക്കിന്നാർ േപാൽ?”
180 എന്ന െചാ േമ്പാൾ കന്യക െമല്ലേവ
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181 വന്ന നിന്നാൾതാൻ വന്ദിപ്പാനായ്.
182 തങ്കഴൽ കൂപ്പിന കന്യകത െട
183 മംഗലമായുെളളാരംഗംതെന്ന
184 കാരുണ്യമാെണ്ടാരു കെകാ േനാക്കീ
185 നാരദൻ പാരാെത െചാന്നാനേപ്പാൾ
186 ”ഭാഗ്യമിയന്ന നിങ്കന്യകത െട
187 േയാഗ്യനായുേള്ളാെനെച്ചാ േന്നൻഞാൻ,
188 കാമ്യമായുെള്ളാരു മാണിക്യക്ക താൻ
189 കാഞ്ചനംതേന്നാടു േചരുംേപാെല
190 കാർവർണ്ണന്തേന്നാടു പാരാെത േചേരണം

191 കാന്തിെയ ണുമിക്കന്യകയും.”
192 നാരദനിങ്ങെന െചാെന്നാരുേനര
193 നാരികൾമൗലിയാം ബാലികതാൻ
194 ഭൂതലംതന്നിൽ വര ചമ ള്ള
195 േരഖകെളണ്ണിനാൾ െമെല്ല െമെല്ല,
196 നന്മയായുള്ള െപാഴുതിെനക്കാണായി
197 നന്മെയ േള്ളാർെക്ക ഞായം.
198 േകാൾമയിർെക്കാണ്ടതു കാണുെമേന്നാർത്തി
199 േതാഴിെയേത്തടി നടന്നാൾ പിെന്ന.
200 മാമുനി െചാല്ലിന തൂെമാഴി മന്നവൻ

201 മാനി െചാല്ലിനാെനല്ലാേരാടും.
202 രുക്മിണിത െട േസാദരനാെയാരു
203 രുക്മിതാൻ െചാല്ലിനാെനന്നേനരം:
204 ”മാതുലന്തെന്നയും െകാന്ന നിന്നി
205 പാതകമാെണ്ടാരു പാഴെന ം,
206 പാവനമാെയാരു ൈവദികമ െത്ത
207 പ്പാദജന്മാവി ന ംേപാെല,
208 േസാദരിയാെയാരു രുക്മിണിതെന്നഞാൻ
209 ആദരേവാടു െകാടുക്കയിേല്ല;
210 നിർമ്മലനാെയാരു ൈചദ്യനു നേല്കണം
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211 സന്മതിയാളുമിക്കന്യതെന്ന.”
212 ഇങ്ങെന െചാ ടൻ േചദിപന്തങ്കേല
213 തങ്ങിനിന്നിടും ഗുണങ്ങെളല്ലാം
214 മുഗ്ദ്ധവിേലാചന േകൾക്കേവ പിെന്നയും
215 ചിത്തവിേലാഭനമായിെച്ചാന്നാൻ:
216 ”േവദ്യങ്ങളായുള്ളസൽഗുണെമല്ലാേമ
217 േചദ്യനിലെല്ലാ വിള ന്നിേപ്പാൾ.
218 ബ വായുള്ളതു മാഗധന്താനെല്ലാ
219 ദന്തവ ാദികളു പിെന്ന.
220 വീരതെകാ മറ്റാരുമില്ലിങ്ങെന

221 ശൂരതെകാ മങ്ങവ്വണ്ണേമ.
222 കാന്തിെയക്കാണുേമ്പാൾ കാമനുമഞ്ചിടും,
223 പൂേന്തേന െവ മ െമാഴിയും.
224 വിത്തെങ്കാേണ്ടാർ േമ്പാൾ വിേത്തശൻതാനേല്ലാ
225 ഇത്തരമാർ േമെയത്തി ടാ.
226 വഞ്ചകനാെയാരു നാരദൻെചാല്ലാെല
227 വഞ്ചിതരാെകാല്ല നിങ്ങളാരും.
228 ശാന്തന്മാരല്ലാത യാദവന്മാേരാടു
229 ബാന്ധവമില്ല നമു പേണ്ട.”
230 ഇത്തരം െചാല്ലിനാൻ മുഗ്ദ്ധികത െട

231 ചിത്തമേച്ചദിപന്തങ്കലാവാൻ.
232 രുക്മിതാനിങ്ങെന െചാ ള്ള വാർത്തകൾ
233 രുക്മിണി േകട്ട നിന്നേനരം
234 ഉജ്ജ്വലിച്ചീടുെന്നാരു കജാലങ്ങൾ
235 നൽെച്ചവി പൂകു െത േതാന്നി,
236 ഭീഷ്മകന്ത െട ചിത്തവുമേന്നരം
237 ഊഷ്മമായ് വ േത െമെല്ല െമെല്ല,
238 മ ള്ള േലാകർ ം പറ്റി ടങ്ങീതു
239 ചു മവന്തങ്കലുള്ളെതല്ലാം.
240 മന്നവന്താനും മ ള്ളവെരല്ലാരും
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241 ഖിന്നന്മാരാ ിെന്നേപ്പായേനരം
242 േസാദരൻ െചാല്ലാലേങ്ങാേരാേരാ നാരിമാർ
243 ആദരേമാടു പറ നന്നായ്
244 ൈചദ്യനിലങ്ങവൾമാനസം പൂകിപ്പാൻ
245 ൈവദ്യം തുടങ്ങിനാർ വാ െകാേണ്ട
246 കീെഴ്പ ചാടുന്ന വൻനദീെവള്ളെത്ത
247 േമെ േപാ വാെനന്നേപാെല.
248 നാരിമാർെചാെല്ലല്ലാം ബാലികതാനേപ്പാൾ
249 ചാര നിന്ന േകട്ടേതാറും
250 െകാണ്ടൽേനർവ്വർണ്ണനിൽ െച ന്ന മാനസം

251 പേണ്ടതിേലറ്റവുമുണ്ടായ്വ
252 ക ക മലർ നണ്ണിന വ താൻ
253 മെറ്റാരു പൂവിൽ െമരി േമാതാൻ.
254 സാധി കൂടാെത കാരിയെമന്നവർ
255 േബാധി നിന്ന േപായേനരം
256 മന്നിടെമ േമ െചാല്ലിയന്നീടുമ
257 ക്കന്യകത ള്ളിേലാർച്ച പു ;
258 കാമനും വ കതിർ തുടങ്ങിനാൻ
259 കാമിനിതേന്നാടു പിെന്നപ്പിെന്ന
260 മു മിക്കണ്ണെനച്ചിന്തിക്കെയന്നിേയ

261 മ ള്ള ചിന്തകൾ മാറി ടി.
262 കന്യകത ള്ളിൽ കാമമാൽ പൂണ്ടി
263 ഖിന്നതയുെണ്ട കണ്ടേനരം
264 ചങ്ങാതിമാരായ മങ്കമാെരല്ലാരും
265 തങ്ങളിൽ ടി പറഞ്ഞാരേപ്പാൾ:
266 ”ബാലികത െട മാനസംതന്നിേല
267 മാലി മൂലമറിഞ്ഞാേയാ നീ?
268 നാല നാളു പാല ംവാണിതൻ
269 േകാലം െമലി തുടങ്ങീതിേപ്പാൾ.
270 രമ്യങ്ങളായുള്ളെതാ േമ കാണുേമ്പാൾ
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271 ഉേന്മഷം കാണു തില്ല െചേമ്മ.
272 വീണെയെക്കാ ള്ള ഗാനവും മാറിതാ
273 യൂണും കുറ തുടങ്ങിതായി.
274 കണ്ണാടി െവന്ന കവിൾത്തടംതെന്നയും
275 തിണ്ണം വിളർത്തി കാണാകു .
276 നീളത്തിൽവ ള്ള വീർ കേളല്ക്കയാൽ
277 േമളെത്തേപ്പാ േചാരിവായും
278 ചൂടുെപാഴി െള്ളാരാതപേമല്ക്കയാൽ
279 വാടുന്ന െചന്തളിെരന്നേപാെല.
280 ഭൂഷണംതന്നിലും ഭാഷണംതന്നിലും

281 േദ്വഷമായ്ക്കാണു നാളിൽ നാളിൽ.
282 െചെഞ്ചേമ്മ നാം െച നർമ്മങ്ങേളാതുേമ്പാൾ
283 പുഞ്ചിരിതൂകുേന്നാളല്ല െചേമ്മ.
284 േകാണിലെങ്ങങ്ങാനും താേന േപായ് നിന്നി
285 േകണുതുട േന്നാൾ െമെല്ല െമെല്ല.
286 മാനിനിത െട മാനസംതെന്നയി
287 മ്മാരനിന്നാരാനും തീനിട്ടാേര.
288 നാരദൻ വന്നി േപായതിൽപ്പിെന്നയി
289 ന്നാരി മാനസം േവെറാന്നായി.
290 കണ്ണടച്ചീടുകിൽ തന്നിേല െമല്ലേവ

291 കണ്ണാ! എന്നിങ്ങെന െചാല്ലിേക്കൾക്കാം.
292 നീ ള്ളൈകെകാ െകാങ്കകൾതന്മീെത
293 പൂ െകാ ന്നതും കാണാമേപ്പാൾ.
294 തൂവിയർേപ്പന്തിന പൂേമനിതന്നിേല
295 േകാൾമയിർെക്കാണ്ടതും കാണാം െചേമ്മ.
296 പൂേഞ്ചലതാനുമയ ചമഞ്ഞതും
297 കാഞ്ചി മുറിഞ്ഞതും കാണാം െചേമ്മ.
298 മ മുണ്ടിങ്ങെന കാണു ”െതേപ്പാൾ
299 മെറ്റാരു മാനിനി െചല്ലിനാൾതാൻ:
300 ”മാനിനിത െട മാലി വെന്നാരു
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301 കാരണം ക താെയങ്കിലിേപ്പാൾ.
302 മംഗലമേല്ലാതാനിങ്ങെന വന്നതു
303 മങ്കമാർമൗലിയാം ബാലയ്ക്കിേപ്പാൾ;
304 െചാെ നിെന്നാരു മുല്ല േപായ് േചരുവാൻ
305 ക കദാരുേവാടെല്ലാ േവ .
306 വീരനാേ ാരുന്ന േസാദരൻ െചാല്ലാെല
307 േചേരാടു േചരുമാറാെക്കാല്ലാെത.”
308 ഇങ്ങെന െചാ ള്ള േതാഴിമാെരല്ലാരും
309 കന്യകത െട മുന്നിൽ െചന്ന്
310 മാലി കാരണം േചാദി നിന്നാര

311 മ്മാനിനിതെന്നാടു ഖിന്നമാരായ്:
312 ”മാലിനിത ള്ളിൽ മാലുെണ്ടന്നിങ്ങെന
313 മാേലാകെരല്ലാരും െചാ ന്നിേപ്പാൾ.
314 മാരമാെലന്നതു േതാഴിമാരായി
315 േപാരുന്നഞങ്ങൾ േതാന്നി ടീ.
316 ധന്യനായുെള്ളാരു സുന്ദരന്തന്നിേല
317 നി െട മാനസം െച തായി
318 ആരിെത ള്ളതു പാരാെത െചാല്ലണം
319 പാരിെല നാരിമാർനായിേക! നീ.”
320 േതാഴിമാരിങ്ങെന േചാദിച്ചേനര

321 േകാഴപൂണ്ടീടുന്ന േകാമളതാൻ
322 ധീരത ഭാവി െചാല്ലിനിന്നീടിനാൾ
323 ചാര നി േള്ളാെരല്ലാേരാടും:
324 ”ഈശ്വരന്തെന്നെയാഴി മന്മാനസം
325 ആ യിച്ചില്ല മറ്റാെരയുംതാൻ.
326 രാപ്പകലുെള്ളാരു പാഴ്പനിെകാ ഞാൻ
327 വാ കുറ െമലി തിേപ്പാൾ.
328 എന്നതുെകാണ്ടല്ലീ മന്മഥമാെല
329 നിങ്ങൾ നിന േതാഴിമാേര?”
330 മാരമാൽതെന്നയും മൂടിനിന്നിങ്ങെന
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331 മാനിനി മന്ദമായ് െചാ ംേനരം
332 കൂട്ടിൽ കിടെന്നാരു ശാരികൈപ്പതൽതാൻ
333 പാട്ടായിെച്ചാന്നതു േകൾക്കായേപ്പാൾ:
334 ”ൈദവേമ നിങ്കഴൽ ൈകെതാഴുന്നീടുേന്നൻ
335 ൈകെവടിഞ്ഞീെടാല്ലാെയെന്നെയ ം
336 േദവകീനന്ദനന്ത െട െമേയ്യാടു
337 േകവലം േചർക്കണെമെന്നയും നീ.”
338 ഇങ്ങെന േകേട്ടാരു േതാഴിമാെരല്ലാരും
339 തങ്ങളിൽ േനാക്കിച്ചിരി െചാന്നാർ:
340 ”േകളാതെതല്ലാേമ െചാല്ലി ടങ്ങീേത

341 േമളത്തിൽ ന െട ശാരികതാൻ.
342 ശാരികൈപ്പത കാർവർണ്ണന്തന്നിേല
343 മാരമാലുണ്ടായിെതേന്ന േവ .”
344 ശാരികൈപ്പതെലേക്കാപി േനാക്കിനാൾ
345 വാരിജേലാചന പാരമേപ്പാൾ.
346 കന്യകത െട േകാപെത്തെക്കാള്ളാെത
347 പിെന്നയും നിന്നതു െചാല്ലീതേപ്പാൾ:
348 ”കാണുേന്നാർ കണ്ണി പീയൂഷമാെയാരു
349 കാർവർണ്ണന്ത െട േമനിതെന്ന
350 കെകാ ക ഞാെന േപാെല െട

351 സങ്കടം േപാ ത രാേന!”
352 ചങ്ങാതിമാരായ മങ്കമാെരല്ലാരും
353 മങ്ങാെത നിന്ന െചാന്നാരേപ്പാൾ:
354 ”പാഴമപൂെണ്ടാരു ശാരികൈപ്പതേല!
355 പാരാെത േപാേകണം ദൂരത്തിേപ്പാൾ;
356 എങ്ങാനും േപാകുന്ന കാർവണ്ണന്തെന്നെക്കാ
357 ങ്ങിങ്ങെന െചാ വാെന ഞായം
358 ഇല്ലാതതിങ്ങെന െചാല്ലി ടങ്ങിനാൾ
359 ഉള്ളെതന്നിങ്ങെന േതാ മെല്ലാ.”
360 കാർവർണ്ണെനെന്നാരു നാമെത്തേക്കട്ടേപ്പാൾ
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361 േവെറാന്നായ്ക്കാണായി ഭാവെമല്ലാം
362 കാമിനിത െട േകാമളേമനിയിൽ
363 േകാൾമയിർെക്കാ തുടങ്ങി െചേമ്മ.
364 ”പാഴ്പനിെകാണ്ടല്ലീ േകാൾമയിർെക്കാ
365 വാെ ഴുന്നീടുമിെമ്മയ്യിലിേപ്പാൾ?
366 േരാമങ്ങൾതേന്നാടു േകാപിക്ക േവണ്ടാേതാ
367 ശാരികൈപ്പതേലാെടന്നേപാെല?”
368 പുഞ്ചിരിതൂകിനാരിങ്ങെന െചാന്നവർ
369 അഞ്ചാെതനിന്നവൾതെന്ന േനാക്കി.
370 ചഞ്ചലേലാചനതാനുമേന്നര

371 പുഞ്ചിരി കിഞ്ചന തൂകിനിന്നാൾ.
372 പിെന്നയും െചാല്ലിനാർ േതാഴിമാെരല്ലാരും
373 കന്യകത ഖംതെന്ന േനാക്കി:
374 ”െചാേല്ലണ്ടെതല്ലാേമ െചല്ലിതായെല്ലാ നാം
375 നല്ലതു ചിന്തി െവേന്ന േവ .
376 താർേത്തന്താൻ െചന്നി പീയൂഷംതേന്നാടു
377 േചർച്ച തുട െതന്നേപാെല
378 കാർവർണ്ണന്തേന്നാടു നി െട േചർച്ചയും
379 കാണ്മതിെന്നങ്ങൾ വാഞ്ഛയുേണ്ട.”
380 േതാഴിമാരിങ്ങെന െചാെന്നാരു േനര

381 േതാഷെത്ത െണ്ടാരു ബാലികതാൻ
382 െപെട്ട െച പിടിച്ച പുല്കിനാൾ
383 ഇഷ്ടെത്തേക്കൾ െമ്പാെള ഞായം.
384 പിെന്നയുെമല്ലാരും ധന്യയായുെള്ളാരു
385 കന്യകതേന്നാടു െചാന്നാരേപ്പാൾ:
386 ”നി െട കാന്തിെയേക്കെട്ടാരു കാർവർണ്ണൻ
387 പിെന്നയിെന്നെന്ന െവടി േപാേമാ?
388 പൂമണം േകെട്ടാരു കാർവ പിെന്നയ
389 മലെരന്നിേയ തീ േമാതാൻ?”
390 ഇങ്ങെന െചാല്ലിയക്കന്യകത െട
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391 െപാങ്ങിന േവദന േപാക്കിനിന്നാർ.
392 കണ്ണെനത്തിണ്ണംത ള്ളിേല നണ്ണിയ
393 ക്കന്യകയിങ്ങെന േമവുംകാലം
394 ”േചദിപനാെയാരു വീര ഞാനി
395 െചാേവ്വാെട നേല്കണെമന്മകേള”
396 എന്ന െചാല്ലി മുതിർ തുടങ്ങിനാൻ
397 കുണ്ഡിനപാലകനായ വീരൻ.
398 എന്നതു േകെട്ടാരു കന്യകതാനേപ്പാൾ
399 മുേന്നതിേലറ്റവും ഖിന്നയായി
400 എന്തിനി നല്ലെതന്നിങ്ങെന ചിന്തി

401 സന്താപംപൂണ്ട നി പിെന്ന
402 ആപ്തനായ്നി െള്ളാരാരണന്തേന്നാട
403 ങ്ങാത്തവിഷാദയായ് നി െചാന്നാൾ:
404 ”േചദിപനാെയാരു കാലന്തൻൈകപു
405 േവദന പൂണുമാറായി ഞാേനാ
406 നീെണ്ടാരു േവ െയ െണ്ടാരു നീയി
407 വീ െകാേള്ളണേമെയെന്നയിേപ്പാൾ.
408 പാരാെത െചാേല്ലണം ദ്വാരകതന്നിേല
409 കാർവർണ്ണന്തേന്നാടു െചാൽവൂ പിെന്ന
410 ത െട കാന്തയാെമന്നയിമ്മന്നിേല

411 മന്നവർ തീെണ്ടാല്ലാെയന്നിങ്ങെന.
412 മ ള്ളെതല്ലാേമ ചിന്തി ചിന്തി
413 മു മിന്നീതാേന െചാേല്ക േവ .
414 അന്ന ക കെണ്ട െട േവദന
415 നി ള്ളംതന്നിലങ്ങായിതേല്ലാ;
416 പാരാെത േപാെകങ്കിൽ” എന്നതു േക െള്ളാ
417 രാരണൻ േപായ േവഗത്താേല.
418 ദ്വാരകതന്നിേല പാരാെത െചന്നി
419 കാർവർണ്ണന്തെന്നയും കണ്ടാമ്പിെന്ന.
420 കാരണനാെയാരു കാർമുകിൽവർണ്ണന്താ
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421 നാരണൻ വന്നതു കണ്ടേനരം
422 തുഷ്ടനായ് നിന്ന െപെട്ട െച താൻ
423 വിഷ്ടരം നല്കിയിരുത്തിപ്പിെന്ന
424 േപാരുവാെനന്തി കാരണെമന്നേപ്പാൾ
425 പാരാെത െചാല്ലിനാനാരണനും:
426 ”രുക്മിണിതെന്നഞാൻ ദുഃഖമാം വാരിയിൽ
427 മഗ്നയായ് വീണതു ക േപാ
428 സ്നിഗ്ദ്ധനായുള്ള നീ പാരാെത െച നി
429 ദ്ധരിേക്കണേമെയ െചാൽവാൻ.
430 ൈചദ്യനായുെള്ളാരു വാരിദം വന്നി

431 ദൗർദ്ദിന്യമാകയാെലന്നേപാെല
432 നിർ ണനായി നിെന്നാരു നി െട
433 സൽഗുണമായുള്ളഹംസെമല്ലാം
434 മാനിനിത െട മാനസമാെയാരു
435 മാനസംതന്നിേല െച പു :
436 നിർമ്മലനാെയാരു നി െട േമനിയും
437 തന്മനംതന്നിേല െച തായി
438 പങ്കമില്ലാെതാരു കണ്ണാടിതങ്കേല
439 തിങ്കൾതാൻ െചന്ന പൂകുംേപാെല.
440 വീരനായുെള്ളാരു മാരനുമേന്നരം

441 േപാരു തുടങ്ങിനാൻ െമെല്ല െമെല്ല.
442 വ െപാഴി െള്ളാര കൾ െകാണ്ടവൻ
443 ന കലർ നിെന്നയ്കയാേല
444 ബാലികത െട മാനസമിന്നിേപ്പാൾ
445 ചാലകമായിച്ചമ കൂടി
446 ൈവദർഭിത െട ൈവരസ്യം െചാ വാൻ
447 ൈവദഗ്ദ്ധ്യമിേല്ലെയൻ നാവിന്നിേപ്പാൾ;
448 എങ്കിലുമിങ്ങെന നിെഞ്ചവി പൂകിപ്പാൻ
449 പങ്കജേലാചന! െചാ േന്നൻഞാൻ.
450 േകാമളമാെയാരു േമനിയിെല മ
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451 േക്കാദണ്ഡംെകാണ്ട തല്ലിയുംതാൻ
452 ഓമനയാെയാരു ൈപതെലേന്നതുേമ
453 ഓർ േന്നാനല്ലയിമ്മാരനിേപ്പാൾ.
454 മാലി ഭാജനമാെയാരു ബാല
455 േകാലവും ശീലവും േവെറാന്നായി:
456 ”വമ്പനി പൂെണ്ടാരു ശീതംെകാെണ്ടെന്മയ്യിൽ
457 കമ്പെത്തക്കണ്ടാലും” എ െചാ ം;
458 ”പാരമായുെള്ളാരു ചൂെടാ െപാ
459 വാരിയിലാ വിൻ” എ ം പിെന്ന.
460 വക്ഷസ്സിലിന്നി ബാഷ്പങ്ങളായുള്ള

461 മു കൾ ഭൂഷണമായിവ .
462 നി ലമുണ്ടായ മന്മഥമാൽെകാ
463 തന്മനം െവന്ത നീറുകയാൽ
464 പങ്കജേകാകിലം തിങ്കെളേന്നതുേമ
465 തൻ െചവി േകൾക്കേവ മിണ്ടരുേത.
466 പൂെന്തന്നേലറ്റീടിൽ താന്തയായ് നിന്നിടും;
467 ാെന്തേന്ന െചാല്ലാവൂ പിേന്നെതല്ലാം.
468 വണ്ടന്മാർ പാടിന പാട്ടിെനേക്കൾ െമ്പാ
469 ളിണ്ടലും പൂണ്ട മണ്ടിപ്പിെന്ന
470 ”അന്തകേമ്പാത്തിൻെറ വന്മണ റ്റിതാ

471 ചന്തത്തിൽ േകൾക്കായിെത” െചാ ം
472 ആഴമാണ്ടീടുെന്നാരാതങ്കം പൂ ള്ള
473 േതാഴിമാെരല്ലാരും േകാഴയായി
474 ”എന്തിനി നാം ന ”െതന്ന ചിന്തി
475 സന്തതം െവ െവന്തായി ടി
476 പാണികൾെകാ തന്മാറിടംതെന്നയും
477 പാരം മുറുക്കിക്കിട െകാ ം
478 ” ാണങ്ങേളാടു കലർെന്നാരു നീയിന്നി
479 ാണങ്ങൾ േപാകുേമ്പാൾ േപാെകാല്ലാെത”
480 എന്ന െചാല്ലിത്ത ള്ളിലിരുെന്നാരു
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481 നിെന്നെച്ചറു േന്നാെളന്നേപാെല
482 ഭ യായുെള്ളാരു മാനിനി തെന്നത്താൻ
483 നി െയ കിടക്കിലേപ്പാൾ
484 ത ത്തിെല േമ തപ്പി ട േന്നാൾ
485 ഉ ന്നജാഗരയായിപ്പിെന്ന
486 േഗാവിന്ദൻ മാധവൻ േകശവെനെന്നല്ലാം
487 േമവുന്ന നാമങ്ങെളാെേന്നാന്നതാൻ
488 മാനിനിക്കിന്നി മന്മഥന്ത െട
489 ആേവശമ മായ് വ കൂടി.
490 ചി ത്തിലുണ്ടെല്ലാ വാരിജെമന്നി

491 ഭിത്തിേമൽ േനാ േന്നാളല്ലയിേപ്പാൾ.
492 േകകികൾ പീലികൾ ചിന്തി െമന്നി
493 വാർകൂന്തൽ ചീ േന്നാളല്ല െചേമ്മ.
494 ”വാരിജംതന്നില െകാണ്ട േതാഴീ! നീ
495 പാരാെത വീെയെന്ന”െയ െചാ ം;
496 മാനി നിന്നവൾ വീതു തുട േമ്പാൾ
497 ”മാപാപീ! വീെയാല്ലാ”െയ ം പിെന്ന.
498 കു മച്ചാെറല്ലാം നീറായിേപ്പാകു
499 െകാങ്കകൾതങ്കേല െച ംേനരം;
500 പങ്കജേകാരകം ചങ്ങാതിയായുള്ള

501 െകാങ്കകൾ രണ്ടിനും പ പേണ്ട
502 എന്നതുമിന്നി േചരാെതയാകു
503 പങ്കജെമാട്ടിൽ തണു ണ്ടെല്ലാ.
504 േമനിയിലുെള്ളാരു നീലക്കളങ്കംെകാ
505 ണ്ടാനനതുല്യത വ കൂടാ
506 എന്നേല്ല തിങ്കെളെച്ചാ ന്നിെതല്ലാരും
507 എന്നതുമിന്നി െപായ്യാകു .
508 കജ്ജളമാെണ്ടാരു ക നീർതന്നിേല
509 മജ്ജനംെചയ്ത കിടക്കയാേല.
510 മാനിനിത െട േലാചനംതേന്നാടു
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511 േനെരാ നിന്നതും വാരിജങ്ങൾ
512 മാപു നിെന്നാരു രാെവല്ലാം തങ്ങേള
513 കൂമ്പാെത െകാ വാൻ വ മാകിൽ.
514 പുഞ്ചിരി തൂകുേമ്പാൾ െവണ്ണിലാെവ താൻ
515 െനഞ്ചകംതന്നിേല േതാ കയാൽ
516 പുഞ്ചിരി തൂകുേന്നാളല്ല താൻ െചെഞ്ചേമ്മ
517 െകാഞ്ചലും കിഞ്ചിൽ കുറ തായി;
518 െകാഞ്ചൽ തുട േമ്പാൾ േകാകിലംത െട
519 പഞ്ചമരാഗെമേന്നാർ െകാ ം.
520 ചന്തമായ് നിന്ന കണ്ണാടി േനാ േമ്പാൾ

521 കുന്തളമാെണ്ടാരു ത ഖെത്ത
522 വണ്ടിണ്ട േചർ െള്ളാരംബുജെമേന്നാർത്തി
523 ട്ടിണ്ടൽ െപാഴി േന്നാളുള്ളിെല ം.
524 ക നീർതന്നാേല നിർമ്മി കൂ േന്നാൾ
525 തിണ്ണം വളർ ള്ള േതാടുമാറും.
526 ധൂളിയാ േന്നാൾതന്നാനനംതങ്കേല
527 നീളത്തിൽ വെന്നാരു വാതംെകാേണ്ട.
528 ആതപംതാെന ം െവണ്ണിലാെവ ംതാൻ
529 േഭദെത്തക്കാണുേന്നാളല്ലയിേപ്പാൾ,
530 തിണ്ണെമഴു െള്ളാരാതപേമറ്റീടും

531 െവള്ളിലാെവ താനുള്ളിൽ നണ്ണി.
532 തീക്കനൽ വാരിത്തേന്മനിയിൽ േത േമ്പാൾ
533 വാ ന്ന മാേലയെമ ം െചാല്ലി.
534 പാ കൾ കാണുേമ്പാൾ മാലെയേന്നാർത്തി
535 പൂപായിേച്ചർ ം തേന്മനിതന്നിൽ.
536 മംഗലത െട േവലകെളല്ലാമി
537 ന്നിങ്ങെന െചാല്ലിനാൽ െചാല്ലി ടാ.
538 മല്ലവിേലാചനാെചാെല്ലല്ലാം േകട്ടി
539 നല്ലതു െചയ്ക നീെയേന്ന േവ .
540 രുക്മിണിത െട െചാല്ലിെനേക്കൾക്ക നീ
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541 പത്മവിേലാചനാ! പാരാതിേപ്പാൾ,
542 ”നീയായി നിെന്നാരു പീയൂഷംതന്നിേല
543 േപായ ചാടുെമന്മാനസേത്ത
544 ആയാസമാെയാരു തീയിേല പായി
545 േപയായിേപ്പാകുമാറാെക്കാല്ലാെത.
546 എെന്നക്കാൾ േവ േന്നാരുണ്ടായി വ താ
547 െയെന്ന നിനേക്കതും േവണ്ടീതിേല്ല?”
548 എന്ന െചാല്ലിെക്കാെണ്ട െട ജീവിതം
549 എെന്ന െവടിഞ്ഞ േപാകുംമുേമ്പ
550 കാല വ നീ പാലി െകാേള്ളണം

551 ആലംബം നീെയാഴിഞ്ഞാരുമിേല്ല.
552 ”ധൃഷ്ടയായുെള്ളാരു പാഴിതാനിന്നിവൾ
553 ഒേട്ടറുെമേന്നാടു െചാന്നെതല്ലാം”
554 എ ള്ളേതതുേമ ചിന്തിക്കെയാല്ലാെത
555 െയ െട ജീവിതമായതു നീ.
556 മന്മഥമാൽെകാ െചാ ള്ള വാക്കിൽ നീ
557 സമ്മതിയായേത െകാള്ളേവ
558 പാലിൽ കലർെന്നാരു നീരിേന േവറി
559 പാൽ കുടിച്ചീടുെന്നാരന്നംേപാെല.
560 ഓർക്കിൽ ഞാൻ െചാന്നതു േയാഗ്യമായ്വന്നീടും;

561 േപാക്കറ്റ വൻപുലി പു േമയും.”
562 നാരിമാർമൗലിതൻ ദൂതനായ് നി െള്ളാ
563 രാരണനിങ്ങെന െചാന്നേനരം
564 ഇന്ദിരാേനെരാത്തസുന്ദരിത െട
565 സേന്ദശമായുള്ള നെന്മാഴികൾ
566 നിർമ്മലനായുെള്ളാരംബുജേലാചനൻ
567 തന്മനംതന്നിേല െച പു
568 സ്ഫാടികഭൂതലംതന്നിേല പായുന്ന
569 പാതംഗപാദങ്ങെളന്നേപാെല.
570 കന്യകത െട ഖിന്നതെയല്ലാേമ
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571 തന്നിേല ചിന്തി നി പിെന്ന
572 ആരണൻതേന്നാടങ്ങാദരം പൂണ്ടി
573 പാരാെത െചാന്നാനന്നാരായണൻ
574 എ െട മാനസംതെന്നയുമിങ്ങെന
575 ഖിന്നമാേ ാകു െത നണ്ണി:
576 ”േദാഷവാനായുള്ള േസാദരന്ത ള്ളിൽ
577 േദ്വഷമുെണ്ടന്നതും ക െചേമ്മ,
578 എങ്കിലുമി ഞാൻ വങ്കനിവാ ള്ള
579 പങ്കജേലാചനതെന്ന േനെര
580 െകാണ്ടി േപാരുന്നതുെണ്ട നിർണ്ണയം

581 കണ്ട നിന്നാലും കാമുകന്മാർ.
582 പാരാെത േപാക നാം” എന്ന െചാല്ലിനി
583 ന്നാരണന്തെന്നയും േതരിലാക്കി
584 േവഗത്തിൽ േപായ േവലെപ്പണ്കാന്തനും
585 േവലെപ്പടാെതയും െച കൂടി.
586 േമളമാണ്ടീടുന്ന േചദിപനു േപാൽ
587 േവളിെയന്നിങ്ങെന േക േകട്ട്
588 ത െട ത െട േസനയുമായി
589 മന്നവെരല്ലാരും വന്നാരേപ്പാൾ.
590 േചദിപന്താനും തൻ േചർച്ചപൂ േള്ളാരും

591 െചെഞ്ചേമ്മ വന്നാരമ്മന്ദിരത്തിൽ.
592 േഭരികൾത െട നാദംെകാെണ്ട േമ
593 പൂരി നി ടനാശെയല്ലാം,
594 േചദിപൻ വന്നതു കണ്ട നിന്നേപ്പാൾ
595 ആദരം പൂെണ്ടാരു മന്നവന്താൻ
596 മംഗലദീപവും പുണ്ട െചന്നി
597 സംഗമിച്ചീടിനാൻ ഭംഗിേയാെട.
598 മന്ദമായ് വന്നി സുന്ദരമാെയാരു
599 മന്ദിരംതന്നിലങ്ങാക്കിപ്പിെന്ന
600 വ ള്ള മേന്നാേര മാനിപ്പാനായി
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601 പിെന്നയും േപാന്നി വ നിന്നാൻ.
602 മാധവേദ്വഷികളായി വിള ന്ന
603 മാഗധ മ്പായ മേന്നാെരല്ലാം
604 ”മാധവൻ വ പിണ താകിേലാ
605 േരാധിക്കേവണം നാം” എ െചാല്ലി
606 േഘാരമായുെള്ളാരു േസനയുമായി
607 പൂരിലകംപുക്കാർ ഭൂഷിതരായ്.
608 എന്നതു േകെട്ടാരു േരാഹിണീനന്ദനൻ
609 ത െട േസനയുമായിപ്പിെന്ന
610 ഓടിവന്നീടിനാൻ മാധവഞ്ചാര

611 കൂടിപ്പിറന്നവെര ഞായം.
612 മന്നിടംതന്നിേല മാേലാകെരല്ലാരും
613 ഒന്നി നന്നായി വന്നാരേപ്പാൾ.
614 കമുനെകാേണ്ടാേരാ കാമുകരുള്ളത്തിൽ
615 കമ്പേത്ത േമേന്മേല നല്കി നല്കി
616 വ വന്നീടുന്ന സുന്ദരിമാരുമ
617 മ്മന്ദിരം പൂകിനാർ മന്ദമന്ദം.
618 വാജികൾത െട േഹഷങ്ങൾെകാ മ
619 മ്മാേലാകർ േകാലുന്ന േഘാഷംെകാ ം
620 ആനകൾത െട നാദങ്ങൾെകാ മ

621 ങ്ങാശകൾ പൂരി നി െത ം.
622 കാരണരായുെള്ളാരാരണെരല്ലാരും
623 പാരാെത വ നിെന്നന്നേനരം
624 കന്യകത െട മംഗലമായുള്ള
625 കർമ്മങ്ങെളല്ലാമങ്ങാരംഭിച്ചാർ.
626 േചദിപന്ത െട മംഗലകർമ്മവും
627 േവദിയർ െച നിന്നവ്വണ്ണേമ.
628 ദാനങ്ങൾെകാ െള്ളാരാരണെരല്ലാരും
629 ആശിയും െചാന്ന നിന്നേനരം
630 കന്യകത െട മണ്ഡനംെചയ്വാനായ്
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631 കാമിനിമാെരല്ലാം വ നിന്നാർ.
632 നീടു നി ള്ള േചടിമാെരല്ലാരും
633 ഓടി ടങ്ങിനാര മി ം.
634 മണ്ഡിതയാെയാരു മാനിനിതന്നിേല
635 നണ്ണി ടങ്ങിനാൾ െമെല്ല െമെല്ല:
636 ”പാരാെത വ ഞാെന െചാല്ലിേനാ
637 രരാണൻ വ തിെല്ല മിേപ്പാൾ;
638 കാരണെമ േപാലാരണെന െട
639 മാരണമായി വന്നില്ലല്ലീ?
640 ആ യമില്ലാെത േപാരുേന്നാെരെന്നയി

641 ന്നീശ്വരൻ ൈകെവടിഞ്ഞീടുേന്നാേനാ?
642 കാരുണ്യംപൂെണ്ടാരു ഗൗരി െമേന്നാടു
643 കാരുണ്യമില്ലാെതയാകുന്നിേതാ?
644 ഭാഗ്യമില്ലാെതാരു ഞാനിനിയാർ േമ
645 േയാഗ്യയായ് വന്ന േപാരേവണ്ട
646 കുറ്റമില്ലാെതാരു മെറ്റാരു ജന്മത്തിൽ
647 െതെറ്റ കണ്ണെനേയശിെക്കാൾവൂ.”
648 ഇങ്ങെന ന േമ്പാൾ േചദിപന്ത െട
649 മംഗലേഘാഷങ്ങൾ കർണ്ണങ്ങളിൽ
650 െച െചന്നേന്നരം ദുഃഖമായുള്ളിേല

651 നിെന്നാരു തീെക്കാരു കാറ്റായ് വ .
652 തള്ളിെയഴുെന്നാരു ക നീർതെന്നയും
653 ഉള്ളിേല ബന്ധി നിന്നേനരം
654 ആരണന്തെന്നയും വന്നതു കാണായി
655 ദൂര നിന്ന ചാരത്തേപ്പാൾ.
656 നാരികൾമൗലിയാം ബാലെയക്കണ്ടെപ്പാ
657 ളാരണന്ത ഖം െമെല്ല െമെല്ല
658 േതമ്പാെതനിെന്നാരു തിങ്കെളക്ക െള്ളാ
659 രാമ്പെലേപ്പാെല ചമ കൂടീ.
660 രുക്മിണിത െട േലാചനമാലകൾ
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661 വി വരങ്കൽ പതി തേപ്പാൾ
662 കൂമ്പി മയങ്ങിന വാരിജന്തങ്കൽനി
663 ന്നാമ്പലിൽ ചാടുന്ന വ േപാെല.
664 ദീനതപൂെണ്ടാരു മാനിനിത െട
665 മാനസന്താനുമുഴ നി
666 കല്യമായുെള്ളാരു കാറ്റിെനേയെറ്റാരു
667 മുല്ലതമ്പല്ലവെമന്നേപാെല.
668 എണ്ണമില്ലാെതാരു കൗതുകംപൂണ്ടി
669 കർണ്ണങ്ങൾ തിണ്ണം വിരി തേപ്പാൾ.
670 ഭൂതലംതന്നിൽനിന്നാതങ്കം പൂെണ്ടാരു

671 പൂേമനി താേനെയഴ ടങ്ങി:
672 ദൃഷ്ടികൾ െചന്നവൻ നാവിന്തലയ്ക്കേല
673 െപെട്ട റ തറ നി
674 എന്തിവൻെചാ ന്നെതന്ന ചിന്തി
675 െവ െവന്തങ്ങവൾ നിന്നേനരം
676 ത ഖമായുെള്ളാരംബുജംത ള്ളിൽ
677 നെന്മാഴിയാെയാരു േതെനഴു :
678 ”ചിന്തപൂ െള്ളാരു സന്താപം േവർവി
679 സേന്താഷംപൂണ്ടാലുമായവണ്ണം.
680 ഏെറപ്പറഞ്ഞി കാലം കഴിേക്കണ്ട

681 േതറുേക േവ ഞാൻ െചാന്നെതല്ലാം.
682 കാല വ നിൻ പാണിതലംതെന്ന
683 ച്ചാലപ്പിടി മമ്മാധവന്താൻ.”
684 ആരണന്ത െട തൂെമാഴിയിങ്ങെന
685 നാരികൾമൗലിതാൻ േകട്ടേനരം
686 ഉള്ളിൽ നിറെഞ്ഞാരു സേന്താഷംതന്നിേല
687 െകാള്ളാ നി വഴി പിെന്ന
688 പുഞ്ചിരിയായി ം ക നീരായി ം
689 െചെഞ്ചേമ്മ തൂകി ടങ്ങീതേപ്പാൾ.
690 ആനന്ദമാെയാരു വാരിയിൽ മുങ്ങിനി
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691 ന്നാരണന്തേന്നാടു െചാന്നാൾ പിെന്ന:
692 ”പട്ടാ തെന്ന നീ െചാന്നെതന്നാകിലും
693 പട്ടാെങ്ങന്നിങ്ങെന േതാന്നീതിേല്ല
694 ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു ഭാഗ്യത്തിൻഭാജനം
695 എങ്ങെനഞാനാവൂെത നണ്ണി.
696 ഇ കവിേഞ്ഞഞാൻ നിർണ്ണയിച്ചീടു
697 നി െട െചാെല്ലല്ലാം” എ െചാല്ലി
698 മാധവന്ത െട േമനിയും ചിന്തിച്ചി
699 ട്ടാതങ്കം േപാക്കിനാൾ െമെല്ല െമെല്ല.
700 മാധവന്താനേപ്പാൾ യാദവന്മാരുമായ്

701 മന്ദിരംതന്നിേല െച പുക്കാൻ
702 താരകജാലകങ്ങേളാടു കലർെന്നാരു
703 വാർതിങ്കളാകാശം പൂകുംേപാെല.
704 വാരിജേലാചനൻ വന്നതു േകെട്ടാരു
705 നാരിമാെരല്ലാരുേമാടിേയാടി
706 െച തുടങ്ങിനാർ െചന്താരിൽമാതുതൻ
707 പുണ്യമായുെള്ളാരു േമനി കാണ്മാൻ,
708 കുണ്ഡിനവാസികളായുേള്ളാെരല്ലാരും
709 െച തുടങ്ങിനാരവ്വണ്ണേമ.
710 വ വന്നീടുമമ്മന്നവർ ക മ

711 ക്കണ്ണെന്മയ്തന്നിേല െച തേപ്പാൾ.
712 ാസാദംതന്നിേല വാതായനങ്ങളും
713 വാതിലുെമല്ലാം തുറക്കയാേല
714 മണ്ഡനംെകാെണ്ട ം മണ്ഡിതമാെയാരു
715 കുണ്ഡിനമാകിന മന്ദിരവും
716 കാർവർണ്ണന്ത െട കാന്തിെയക്കാണ്മാനായ്
717 കണ്മിഴി േതാെയ േതാ ം.
718 കാർവർണ്ണൻ വന്നതു േകെട്ടാരു േചദിപ
719 ന്നാനനം വാടി ടങ്ങീതേപ്പാൾ.
720 ബ വായ് വ ള്ള മന്നവന്മാരുമായ്
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721 മ ം തുടങ്ങിനാൻ െവ െവന്ത്.
722 കുണ്ഡിനംതന്നിേല മന്ദിരമായുള്ള
723 സുന്ദരിമാെരല്ലാെമന്നേനരം
724 കാർമുകിൽവർണ്ണന്തങ്കാന്തിെയക്കണ്ടി
725 കാമി നി പറഞ്ഞാരേപ്പാൾ:
726 ”ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു കാന്തി േനരാെയാ
727 രംഗനയാെര െചാ േതാഴീ!”
728 ”പത്മദലായതേലാചനയാെയാരു
729 രുക്മിണിതാെനാഴിച്ചാരുമിേല്ല.”
730 ”കാർമുകിൽേപാെലയിേമ്മനിതാൻ കാണുേമ്പാൾ:

731 തൂമിന്നൽേപാെലയിന്നാരിയു ,
732 എന്നതു കാണുേമ്പാൾ പങ്കജേയാനി
733 മുന്നേമ ചിന്തയുെണ്ട േതാ ം.”
734 ”ആതങ്കം േവറിട്ട േരാഹിണിതേന്നാടു
735 വാർതിങ്കൾതാൻ െച േചരുംേപാെല
736 കാർവർണ്ണന്താനുമിമ്മാനിനിതേന്നാടു
737 പാരാെത േചർന്നതു കാണ്മാേനാ നാം?”
738 തിങ്ങിവിളങ്ങിന സുന്ദരിമാെരല്ലാം
739 തങ്ങളിലിങ്ങെന െചാ ംേനരം
740 ഗൗരിതമ്പാദങ്ങൾ കൂ വാനായ

741 ഗൗരവം പൂ നൽക്കന്യകതാൻ
742 േപാക ടങ്ങിനാൾ േപാർെകാങ്ക ചീർക്കയാ
743 ലാകുലമായ് നി െമെല്ല െമെല്ല
744 മംഗലദീപങ്ങൾ കണ്ണാടി പൂ ള്ള
745 മന്നവകന്യകമാരുമായി.
746 എന്നതു ക ള്ള േതാഴിമാർ വ വ
747 െന്നണ്ണമില്ലാേതാളമായി ടി.
748 ആഗതരായുെള്ളാരാരണെരല്ലാരും
749 ആശിയും െചാല്ലി നടന്നാർ പിേമ്പ.
750 വീരന്മാരായുള്ള േചവകെരല്ലാരും
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751 നാരികൾ ചൂഴവും െച പുക്കാർ.
752 ഗായകന്മാരും നൽവീണയുമായി
753 ഗാനം തുടങ്ങിനാർ മാനിച്ചേപ്പാൾ.
754 അത്തൽ കള ള്ള നർത്തകന്മാെരല്ലാം
755 നൃത്തം തുടങ്ങിനാർ െമെല്ല െമെല്ല.
756 കാഹളമൂതിനാർ േഭരിയുെമല്ലാമ
757 ങ്ങാഹനിച്ചീടിനാരായവണ്ണം.
758 അങ്ങെന േപായുെള്ളാരംഗനതാനേപ്പാൾ
759 അംബികാമന്ദിരംതന്നിൽ പുക്കാൾ.
760 ആരണനാരിമാർ െചാന്നതു േക േക

761 ട്ടംബികതെന്നയും കൂപ്പിനിന്നാൾ.
762 ഉത്തമമാെയാരു ഭക്തി െപാഴിഞ്ഞവൾ
763 ചിത്തമലി തുടങ്ങീതേപ്പാൾ;
764 ച ികേയറ്റ നി വിളങ്ങിന
765 ച ശിലാമണിെയന്നേപാെല
766 ക നീരായി ത ന്നൽ നിേന്നാർ
767 തിണ്ണെമഴുന്നതു കാണായേപ്പാൾ.
768 താവുന്ന േരാമങ്ങൾ നി വിളങ്ങിേത
769 േദവിെയ വാെനന്നേപാെല.
770 കാണുന്ന േലാകർ മാനന്ദബാഷ്പങ്ങൾ

771 വീണുതുടങ്ങീതു കാണുംേതാറും.
772 േദവിയാേയ്മവിന പൂമലർതന്നിേല
773 താവുെന്നാരാനന്ദേത്തറെലല്ലാം
774 ഉ നിന്നവൾ മാനസമാെയാരു
775 വ താൻ േപാന്നി വ പിെന്ന
776 ആരണനാരിമാരായുള്ള പൂക്കളിൽ
777 ആദരേവാടു നട െത ം.
778 ദാനങ്ങൾെകാണ്ടവർമാനസംതന്നില
779 ങ്ങാനന്ദം നല്കിനാൾ മാനിനിതാൻ.
780 ആരണനാരിമാരാശിയായേന്നരം
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781 ”വീരനായുേള്ളാരു കാന്തനുമായ്
782 സന്താപം േവർവി സന്തതിയുണ്ടായി
783 സന്തതം വാ നീ” എ െചാന്നാർ.
784 പത്നിമാർ െചാ െള്ളാരാശിയും പൂണ്ടി
785 ഭക്തയായ് നിെന്നാരു കന്യകതാൻ
786 േദവിതന്മന്ദിരംതന്നിൽനിന്നേന്നരം
787 േപാവതിന്നായി ട ന്നേപ്പാൾ
788 േചദിപൻതാന ദാനവുംെച നൽ
789 േചലയും പൂ ചമ നന്നായ്
790 കന്യക വെന്നാരു നൽവഴിതെന്നേയ

791 പിെന്നയും പിെന്നയും േനാക്കിനിന്നാൻ.
792 ധന്യയായുെള്ളാരു കന്യകയേന്നരം
793 ത െട േതാഴിമാേരാടും കൂടി
794 ചങ്ങാതിയാെയാരു ബാലികതൈങ്കയിൽ
795 ചന്തത്തിൽ േചർ തൈങ്കയുമേപ്പാൾ
796 മന്നവന്മാരുെട മുന്നലങ്ങാമ്മാറു
797 വ തുടങ്ങിനാൾ ഭംഗിേയാേട.
798 മാേലാകർ െള്ളാരു ക കെളല്ലാമ
799 മ്മാനിനിേമനിയിൽ ചാടീതേപ്പാൾ
800 മാപു നിെന്നാരു മാലതിതങ്കേല

801 േതമ്പാെത വ കൾ ചാടുംേപാെല.
802 എണ്ണമറ്റീടുന്ന ക കൾ േമേന്മേല
803 തിണ്ണം തേന്മനിയിൽ പാഞ്ഞേനരം
804 പാരിൽ വിള ന്ന നാരിമാർമൗലി
805 ഭാരം െപാഴി നിെന്നന്നേപാെല
806 മന്ദമായുെള്ളാരു യാനവുമായി
807 െച തുടങ്ങിനാൾ െചവ്വിേനാെട.
808 ”കാർവർണ്ണന്ത െട കാമിനിയായ ഞാൻ
809 കാൽനടപൂ നടക്കേവണ്ടാ”
810 എന്ന നണ്ണിനിെന്നന്നകണെക്കയ
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811 ന്നി ള്ള മന്നവർമാനസത്തിൽ
812 െച കേരറി വിളങ്ങിനിന്നീടിനാൾ
813 ഇ താൻ െപായ്കയിെലന്നേപാെല.
814 തൂമ കലർേന്നാരു കാമിനിത െട
815 പൂേമനി കെണ്ടാരു കാമുകന്മാർ
816 കാമശരങ്ങൾ മനങ്ങളിേലല്ക്കയാൽ
817 േ മമിയ മയങ്ങിനിന്നാർ
818 കണ്ണിണെകാണ്ടവൾകാന്തിെയത്തെന്നേയ
819 പിെന്നയും പിെന്നയുമുള്ളിലാക്കി.
820 പാർ ന്നേതാറുമങ്ങാക്കമിയ ള്ള

821 േലഖ്യങ്ങൾേപാെല ചമ കൂടി.
822 വീടിക വാ വാേനാ ന്ന മന്നവൻ
823 വീടിക തൈങ്കയിൽ വാ ംേനരം
824 േകടറ്റ നാരിതന്നാനനം കാകയാൽ
825 േകവലമങ്ങേന നി േപായാൻ.
826 േചലതാൻ പൂണ്ടതു െചവ്വല്ലയാഞ്ഞി
827 ചാല നിഞ്ഞ പൂണ്മതിന്നായ്
828 േചല െഞറി തുടങ്ങിനേനര
829 ബാലിക വന്നതു കാകയാേല
830 ൈകെക്കാ നിെന്നാരു േചലയുമായി

831 ൈമക്കണ്ണിതെന്നയും േനാക്കി േനാക്കി
832 നി വിളങ്ങിനാനന്യനായുേള്ളാരു
833 മന്നവമ്പ പിറന്നേപാെല.
834 വീണയും വായി നിെന്നാരു മന്നവൻ
835 മാനിനി വന്നതു കണ്ടേനരം
836 വീണ േപാെയാരു വീണെയക്കാണാെത
837 േകാണംെകാേണ്ടാങ്ങിനാന മി ം
838 അമ്മാനയാടുന്ന മന്നവനേന്നരം
839 െപണ്മൗലി വന്നതു കണ്ടേനരം
840 നർത്തകന്ത െടയമ്മാനയായ്വ
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841 ഹസ്തങ്ങൾ തങ്ങേള േകാലുകയാൽ.
842 പാടുവാനായി വാ പിളർന്നീടിനാൻ
843 േകട നിെന്നാരു മന്നവന്താൻ;
844 നീടു നിെന്നാരു നാരിെയക്കാകയാൽ
845 നീളത്തിൽ പാടുമാറായിവ .
846 ആനേമേലറുവാൻ കാൽകളാെലാെന്നടു
847 ത്താനതേന്മനിയിലായേനരം
848 മാനിനിത െടയാനനം കണ്ടി
849 മാഴ്കിനിന്നീടിനാനവ്വണ്ണേമ.
850 മ ിപ്പാൻ െചന്ന മെറ്റാരു മന്നവൻ

851 മ ി നി തുട ംേനരം
852 ബ രഗാ ിതൻ ചന്തെത്തക്കാകയാൽ
853 അന്ധനായങ്ങെന നി േപായാൻ.
854 വാജിേമേലറിന മന്നവന്തേന്നാടു
855 വാരിജേലാചന വന്നേനരം
856 ”വാഹനം കൂടാെത ബാലികമുന്നിൽ നീ
857 വാജിേമൽ നിന്നതുഞായമേല്ല”
858 എന്ന െചാല്ലി നിെന്നന്നകണെക്കയ
859 മ്മന്മഥനാക്കിനാൻ ഭൂതലത്തിൽ
860 വാരണേമറിന മേന്നാരുമങ്ങെന,

861 േതരിൽനി േള്ളാരുമവ്വണ്ണേമ.
862 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ ചാപലം കാട്ടിനാർ
863 മംഗലയായുള്ള മേന്നാെരല്ലാം.
864 മാനിനിമാരുെട മൗലിയായുെള്ളാരു
865 മാലികയാെയാരു ബാലികതാൻ
866 കാമെനെപ്പ വളർത്ത നിെന്നാരു
867 േകാമളക നെകാ െമെല്ല
868 ഭൂമിപന്മാരുെട േമനിയിൽ നെല്ലാരു
869 ഭൂഷണേഭദേത്ത നല്കിനിന്നാൾ.
870 എെന്മയ്യിെലെന്മയ്യിൽ േനാ െതന്നി
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871 മന്നവെരല്ലാരുമുന്നതരായ്
872 ത െട ത െട േമന്മേയ േമേന്മേല
873 തന്നിേല തന്നിേല വാഴ്ത്തിനിന്നാർ.
874 കാമശരങ്ങൾ തറ ള്ളെതല്ലാം തൻ
875 േകാമളെമയ്യിൽ പരന്നേപാെല
876 കാമുകരായുള്ള മന്നവെരല്ലാർ ം
877 േകാൾമയിർെക്കാ തുടങ്ങീതേപ്പാൾ.
878 മാര നെല്ലാരു ബാണമായ് നിെന്നാരു
879 മാനിനിത െട കാന്തിതെന്ന
880 ക്ക കണ്ടീടുന്ന മന്നവെരല്ലാരും

881 ഇണ്ടലും പൂ പുകണ്ണാരേപ്പാൾ:
882 ”ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു സുന്ദരിതെന്ന നാം
883 എ േമ കണ്ടതിെല്ല െചാല്ലാം.
884 ആരുേപാലിങ്ങെന പാരിടംതന്നിലി
885 ന്നാരിേയ നിർമ്മി നിന്നതിേപ്പാൾ
886 ന നിമാെരയുേമാതി േപാരുന്ന
887 നാ ഖന്താനല്ലെയ െചാല്ലാം;
888 മന്മഥൻത െട കൗശലം കാ വാൻ
889 നിർമ്മി െവന്നാകിൽ േചരുെമാേട്ട.
890 മന്മഥ ള്ളത്തിൽ മാരമാലുണ്ടാമി

891 ന്നിർമ്മലേമനിെയക്കാണുംേനരം.
892 ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു ന ഖം കാണുേമ്പാ
893 ളി നായ്വന്നാവൂ നാെമല്ലാരും.
894 കാമ്യമായ് നി െള്ളാരി ഖംത െട
895 സാമ്യമായുള്ളതിെന്ന പാർത്താൽ;
896 വാർതിങ്കെളങ്കിേലാ വാരിജംത ള്ളിൽ
897 ആതങ്കമുണ്ടായി വ കൂടും.
898 ആതങ്കം േകാലു വാരിജെമങ്കിലും
899 വാർതിങ്കെളന്നേത േചരു തും
900 ഹാരമായുെള്ളാരു താരകജാലങ്ങൾ
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901 ചാര െചന്ന പൂകയാേല.
902 മല്ലേപ്പാർെകാങ്കയാം പങ്കജേക്കാരകം
903 ഉല്ലസി തുമല്ലയെല്ലാ.
904 പുഞ്ചിരിയായി നിന്ന നിലാവുമു
905 ണ്ടഞ്ചിതമായി കാണാകു .
906 കണ്ഠേത്താേടറ്റി േതാറ്റ േപായിേത
907 കംബുക്കെളല്ലാമതുള്ളതേ ;
908 എന്നതുെകാണ്ടെല്ലായി മ ട്ടങ്ങൾ
909 ഏറ്റം കര നട െന്ന ം.
910 ശങ്കയുെണ്ട ള്ളിൽ പങ്കജേനർമുഖീ

911 െകാങ്കകൾ വാ വാേനാർ കണ്ടാൽ;
912 ലാവണ്യമാെയാരു വാപികതങ്കേല
913 താവുന്ന േകാരകെമേന്നാ െചാൽവൂ?
914 ശൃംഗാരംവന്നതിനംഗജനുെള്ളാരു
915 മംഗലകുംഭങ്ങെളേന്നാ െചാൽവൂ?
916 െതാട്ട കാണുേമ്പാൾ തൂനടുെവന്നതും
917 പട്ടാെങ്ങന്നിങ്ങെന വ കൂടും
918 സുന്ദരമായുള്ള െകാങ്കകളാകിന
919 കു കൾതന്മീേത ത കയാൽ.
920 ”േപാർെകാങ്കയാകിന െപാ ടംത ള്ളിൽ

921 േപർെപ നിന്ന ധനത്തിനുെട
922 വാേയാലതന്നിേല വർണ്ണങ്ങൾതാനെല്ലാ
923 േരാമാളിയായി ക തിേപ്പാൾ.”
924 എന്ന െചാ വ േള്ളാെരല്ലാരും
925 എന്മതമങ്ങെനയല്ല െചാല്ലാം:
926 പാർവ്വതീനാഥെനപ്പ താൻ േപടി
927 പാെഞ്ഞാരു മന്മഥൈങ്കയിൽനി
928 വല്ലാെത വീണു മുറിഞ്ഞ േപാെയാരു
929 ചില്ലിയായുെള്ളാരു വി തൻെറ
930 േവർവി േപാെയാരു ഞാണെ കണ്ടതി
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931 േച്ചണുറ്റ േരാമാളിെയ െചാല്ലി.
932 നാഭിെയെക്കാ നല്ലാവർത്തംത െട
933 േശാഭയും െവന്ന നി പിെന്ന
934 േ ാണിെയെക്കാ മണത്തിട്ടതെന്നയും
935 േചണു നിന്നവൾ െവൽകയാേല
936 ഊർമ്മികളാകുന്ന ചില്ലിതൻ ഭംഗേത്ത
937 േമേന്മേല േകാലു വന്നദികൾ.
938 രംഭയിമ്മാതരിൽ നല്ലെതന്നിങ്ങെന
939 കിംഫലം നി പുകെണ്ണല്ലാരും?
940 ഊരുക്കൾ െകാേണ്ടതാൻ രംഭതങ്കാന്തിെയ

941 പ്പാരം പഴിച്ചവൾ െവന്നാളെല്ലാ.
942 ”എ െട യാനെത്തക്ക െകാേള്ളണം നീ
943 അന്നത്തിൻ ൈപതേല!” എന്നിങ്ങെന
944 മങ്ങാെത നി ള്ള മഞ്ജീരം ത െട
945 ശിഞ്ജിതം െകാണ്ടവൾപാദമിേപ്പാൾ
946 െച െതന്നെല്ലാ െചാ െതല്ലാരു
947 െമ ള്ളിെലന്നല്ല േതാന്നി െചേമ്മ:
948 ”േകാരകമായുെള്ളാരഞ്ജലി പൂണ്ടി
949 വാരിജം േമവു രാവുേതാറും
950 നി െട കാന്തിെയക്കി െമന്നിങ്ങെന

951 ത ള്ളിൽനി െള്ളാരാശയാേല,
952 യാചി േപാരുന്ന വാരിജത്തി നിൻ
953 പാരിച്ച കാന്തിെയ നല്കേവണം.”
954 പാദേത്താടിങ്ങെന നൂപുരംതാൻ െച
955 യാചിക്കെച ന്നെതന്നിങ്ങെന.
956 മാർത്തിെല മിടർച്ച വരായേല്ലാ
957 മാർദ്ദവേങ്കാലുമിപ്പാദങ്ങൾേക്കാ
958 ദീധിതി പൂ ള്ള തൂനഖജാലങ്ങൾ
959 ദീപമായ് മുമ്പിൽ വിള കയാൽ.
960 ബ രഗാ ിതൻ ചന്തെത്ത വാ വാൻ
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961 ചിന്തിച്ചേതാറുമിന്നാവതേല്ല.
962 രാശികൾെകാ തിരി ചമേച്ചാന്നി
963 േപ്പശലേമനിതാെന േതാ ം;
964 ചാപമായുള്ളതിച്ചില്ലികൾ ര േമാ
965 േലാചനമായേതാ മീനമെല്ലാ.
966 െകാങ്കകൾ ര േമാ കുംഭെമന്നിങ്ങെന
967 ശങ്കെയൈക്കവി െചാല്ലാമെല്ലാ.
968 മന്നവന്ത െട ബാലികയാമിവൾ
969 കന്നിയായെല്ലാതാൻ പേണ്ടയു .
970 സേമ്മാദംപൂ മിഥുനത്വംതെന്നയും

971 െച കലർ ലഭി മിേപ്പാൾ.
972 പാവനമായുള്ള തീർത്ഥവും േദശവും
973 േകവലമിന്നിവൾെമയ്യിലും കാ;
974 ഹാരമായുെള്ളാരു ഗംഗയുമുണ്ടെല്ലാ
975 േരാമാളിയാെയാരു കാളിന്ദിയും
976 മാേലാകരുള്ളത്തിലാനന്ദം ന ന്ന
977 ബാലേപ്പാർെകാങ്ക നൽകുംഭേകാണം.
978 കാഞ്ചനം െവ മിക്കാമിനിേമനിയിൽ
979 കാഞ്ചിയും കണ്ടാലും കാന്തിേയാെട.”
980 ഇത്തരമിങ്ങെന െചാല്ലിനിന്നീടിനാർ

981 അത്തൽപിണ ള്ള മന്നവന്മാർ.
982 അംഗനത െടയംഗങ്ങെളല്ലാേമ
983 ഭംഗിയിൽ കാേണണെമ നണ്ണി
984 ”െച നീ” എന്നവർ െചാ ന്ന െചാല്ലാെല
985 െചല്ല ടങ്ങിന കണ്ണിണതാൻ
986 മു ംതാൻ െച െള്ളാരംഗെത്തൈക്കവി
987 മെറ്റാന്നിൽ െച വാൻ വല്ലീലേപ്പാൾ.
988 മുഗ്ദ്ധവിേലാചനതാനുമേന്നര
989 ബദ്ധവിലാസയാെയ്മെല്ല െമെല്ല
990 െച തുടങ്ങിനാൾ േചണു നിെന്നാരു
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991 നന്ദകുമാരകൻ നിന്ന ദിക്കിൽ
992 ചാര നിെന്നാരു വാരിധി കണ്ടി
993 വാരുറ്റ വൻനദിെയന്നേപാെല.
994 കാർമുകിൽവർണ്ണന്താൻ കാമുകർ ചൂഴു
995 കാമിനിതെന്നയണഞ്ഞാനേപ്പാൾ
996 വ കൾ ചൂഴുറ്റ വാരിജം കണ്ടി
997 മണ്ടിയടു ന്ന ഹംസംേപാെല.
998 ബാലികത െട പാണിെയ െമല്ലേവ
999 ചാലത്തൈങ്കെകാ പൂണ്ടാമ്പിെന്ന
1000 വാരണവീരൻതങ്കാമിനീൈകതെന്ന

1001 ച്ചാര െചന്ന പൂണുംേപാെല.
1002 േതരിലങ്ങാെയ്ക്കാ പാ തുടങ്ങിനാൻ
1003 വീരന്മാെരല്ലാരും േനാക്കിനിെല്ക്ക.
1004 എന്നതു ക ള്ള മന്നവെരല്ലാരും
1005 ഒെന്നാ കൂടിക്കതിർത്താരേപ്പാൾ.
1006 വിെല്ലടുത്തീടിനാർ വാെളടുത്തീടിനാർ
1007 ”െച വിമ്പിന്നാെല” എ െചാന്നാർ.
1008 ഭൂമിപന്മാരുെട മൗലിയായുെള്ളാരു
1009 േചദിപന്ത െട കന്യകെയ
1010 െകാണ്ട മ േന്നാെനെന്നാരു േഘാഷവും

1011 ഉണ്ടായിവ തമ്മന്ദിരത്തിൽ.
1012 േചദിപന്ത െട േചവകരേന്നരം
1013 െചല്ല ടങ്ങിനാർ െചവ്വിേനാെട.
1014 മാഗധന്താനും മ ള്ളവെരല്ലാരും
1015 മാനി നി പറഞ്ഞാരേപ്പാൾ:
1016 ”ന െട മുന്നെലക്കന്യകതെന്നയി
1017 ന്നെമ്മയുമിങ്ങെന നാരിയാക്കി
1018 െകാണ്ട േപായാേന െകാണ്ടൽേനവർണ്ണന്താൻ
1019 കണ്ടി നി ായ്വിൻ നിങ്ങളാരും.
1020 കന്യകത െട കള്ളനായുേള്ളാെന
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1021 ക്ക കതിർ പിടി േനേര
1022 െകാണ്ടി േപാരുവിനിണ്ടലും ൈകവി
1023 മ വിമ്പിന്നാെല വീരന്മാേര!”
1024 എന്ന െചാ ള്ള മന്നവെരല്ലാരും
1025 ത െട ത െട േസനയുമായ്
1026 വാരണേമറിനാർ വാജിയുേമറിനാർ
1027 വാരുറ്റ േതരിലുേമറിപ്പിെന്ന
1028 വാരിജേലാചനന്ത െട പിന്നാെല
1029 പാരാെത െച െചറുത്താരേപ്പാൾ.
1030 പിന്നാെല െച ന്നൈവരിെയക്കണ്ടി

1031 സന്നദ്ധരായുള്ള യാദവന്മാർ
1032 േതരും തിരി മടങ്ങിനിന്നീടിനാർ
1033 വീരന്മാരങ്ങെന െച ഞായം.
1034 വീരന്മാരായുള്ള മന്നവർ േകൾക്കേവ
1035 ധീരന്മാരായ് നി െചാന്നാർ പിെന്ന:
1036 ”േചദിപന്ത െട െപണ്ണിെനെച്ചേവ്വാെട
1037 യാദവന്മാരായ ഞങ്ങളിേപ്പാൾ
1038 െകാണ്ട േപാകുന്നെതല്ലാരും കണ്ടാലും
1039 മണ്ടിവന്നീടുവിനാകിൽ നിങ്ങൾ.”
1040 വീരന്മാരായുള്ള മന്നവെരന്നേപ്പാൾ

1041 േഘാരങ്ങളായുള്ളബാണങ്ങൾക്ക്
1042 പാരണം നല്കിനാർ യാദവന്മാരുെട
1043 മാറിെലഴുെന്നാരു േചാരെവള്ളം,
1044 യാദവന്മാരുെട ബാണവുമേന്നരം
1045 േചദിപ മ്പായ മേന്നാരുെട
1046 േചാരയായുെള്ളാരു െവള്ളത്തിൽ മുങ്ങീ
1047 പാരം കുളി തുടങ്ങീതേപ്പാൾ
1048 ഭീതിെയ െണ്ടാരു കാമിനിത ഖം
1049 കാതരമായി കണ്ടേനരം
1050 കാർമുകിൽേനർവർണ്ണൻ െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
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1051 തൂമന്ദഹാസെത്ത കി കി:
1052 ”താവകമായുെള്ളാരാനനം കണ്ടി
1053 താപമുണ്ടാകു മാനസത്തിൽ;
1054 മാനിനിമാരുെട മൗലിയായുള്ള നി
1055 ന്നാനനേമതുേമ വാെടാല്ലാെത.
1056 എ െട ബാണങ്ങൾ െച ന്ന േനരത്തി
1057 മ്മന്നവരാരുേമ നില്ലാെര ം.
1058 ആയിരം കാക പാഷാണെമാേന്നതാൻ
1059 േവണു െതന്നേതാ േകൾ ണ്ടെല്ലാ.”
1060 ഇങ്ങെന െചാന്നവൾ േപടിെയേപ്പാക്കീ

1061 വ ള്ള മേന്നാെര േനാക്കിനാന്താൻ.
1062 കാരുണ്യംപൂെണ്ടാരു കാർവർണ്ണന്ത ഖം
1063 ആരുണ്യംപൂ ചമ തേപ്പാൾ
1064 നൂതനമായുെള്ളാരാതപം പൂണുന്ന
1065 പാതംഗമാകിന ബിംബംേപാെല.
1066 വാരിജേലാചനനായി വിളങ്ങിന
1067 വാരിജവല്ലഭന്തങ്കൽനിന്ന്
1068 ബാണങ്ങളാകുന്ന ദീധിതിജാലങ്ങൾ
1069 വാരു േമേന്മേല െച കയാൽ
1070 േനരി നിെന്നാരു വീരന്മാരായുള്ള

1071 കൂരിരുെട്ട േമ കണ്ടീലേപ്പാൾ.
1072 വീരനായുെള്ളാരു രുഗ്മിതാനേന്നരം
1073 േതരിലേങ്ങറി മുതിർ െചാന്നാൻ:
1074 ”േചാരനായ് വ നിന്നാരുേമ കാണാെത
1075 േസാദരിതെന്നയും േതരിലാക്കി
1076 െകാണ്ട മ ന്ന െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണന്തൻ
1077 കണ്ഠെത്തക്കണ്ടി െകാ പിെന്ന
1078 േസാദരീതെന്നയുമ്മീ െകാണ്ടി ഞാൻ
1079 േപാരുന്നെതല്ലാരും ക െകാൾവിൻ.
1080 നിശ്ചയെമന്നതു നിർണ്ണയിച്ചാലുമി
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1081 ന്നിെച്ചാന്ന കാരിയം പൂരിയാെത
1082 കുണ്ഡിനമാകിന മന്ദിരംതന്നിൽ ഞാൻ
1083 എ േമ പൂകുേന്നനല്ല െചാല്ലാം.”
1084 ഇങ്ങെനയുെള്ളാരു സംഗരവാദെത്ത
1085 മംഗലദീപവും പൂ െചാന്നാൻ.
1086 പാരാെത പിെന്നയക്കാർമുകിൽവർണ്ണെന
1087 േനരി നി വിളി െചാന്നാൻ:
1088 ”മൂർക്ക്വൻതൈങ്കയിേല നന്മണിതെന്നയും
1089 മൂഷികെങ്കാണ്ട മ ംേപാെല
1090 എ െട േസാദരീതെന്നയും െകാ നീ

1091 എന്തി ട ?”െത െചാല്ലി
1092 േഘാരങ്ങളായുള്ളബാണങ്ങൾ തൂകിനാൻ
1093 വാരിദം വാരിെയ കുംേപാെല.
1094 െകാണ്ടൽേനർവർണ്ണനും ബാണങ്ങെളല്ലാേമ
1095 കണ്ടി കണ്ടി വീഴ്ത്തി വീഴ്ത്തി
1096 സാരഥിതെന്നയും വാജികൾതെന്നയും
1097 േതരുമേന്നര വീഴ്ത്തിപ്പിെന്ന
1098 ചാലെച്ചന്നങ്ങവന്തെന്നയും ബന്ധി
1099 കാല ന വാേനാ ംേനരം
1100 കാർവർണ്ണന്ത െട ൈകപു നിന്നി

1101 കാതരനാെയാരു വീരന്നേപ്പാൾ
1102 ബാലികത െട േലാചനവാരികൾ
1103 ആലംബമായിേട്ട വ കൂടീ.
1104 കാർമുകിൽവർണ്ണന്തന്നാനനംത െട
1105 രാഗവും കിഞ്ചിൽ കുറ തായി.
1106 ”െകാല്ലാെത െകാല്ലണമിന്നിവന്തെന്ന”െയ
1107 ള്ളിെല നണ്ണിന കാർവർണ്ണന്താൻ
1108 േപശലമാെയാരു േകശവും മീശയും
1109 േപയായിേപ്പാകുമാറാക്കിപ്പിെന്ന
1110 േപാെക െചാല്ലിയയ നിന്നീടിനാൻ
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1111 ആകുലനാകിന ഭൂപന്തെന്ന.
1112 നാണവുംപൂ തന്നാനനം കുമ്പി
1113 നാനാജനങ്ങളും കാണേവതാൻ
1114 േവഗത്തിൽ േപായിത്തന്മന്ദിരംത െട
1115 ചാര െചന്ന നിന്നേനരം
1116 ഉറ്റവെരല്ലാരും കുറ്റമകെന്നാരു
1117 മെറ്റാരു മന്ദിരം നിർമ്മിച്ചേപ്പാൾ
1118 ക്ഷീണനായുെള്ളാരു രുക്മിെയത്തെന്നയും
1119 േചണുറ്റ മന്ദിരംതന്നിലാക്കി
1120 മന്നവന്മാെരല്ലാം മാനവും ൈകവി

1121 ത െട മന്ദിരംതന്നിൽ പൂക്കാർ.
1122 കാമിനിതേന്നാടു കൂടിക്കലർെന്നാരു
1123 കാർവർണ്ണന്താനുമാെയ്മെല്ല െമെല്ല
1124 ദ്വാരകയാകിന പൂരിലകംപൂക്കാർ
1125 േഭരിയും താഡി യാദവന്മാർ.
1126 ൈവദികരായുള്ള േവദിയർ െചാല്ലാെല
1127 ൈവദർഭിത െട പാണിതെന്ന
1128 നൽെപ്പാഴുതാെണ്ടാരു രാശിെകാണ്ടേന്നരം
1129 പത്മവിേലാചനൻ പൂ െകാണ്ടാൻ
1130 പാർവ്വതിത െട പാണിെയപ്പ നൽ

1131 പാവകേലാചനെനന്നേപാെല.
1132 വാരു നി െള്ളാരുത്സവമേന്നരം
1133 ദ്വാരകതന്നിൽ പര െത ം.
1134 വാർതിങ്കൾതേന്നാടു തൂെവണ്ണിലാവുതാൻ
1135 വാരു നി കലർന്നേപാെല
1136 കാർവർണ്ണന്തേന്നാടു കാമിനിതാനുമ
1137 ക്കാല ചാലക്കലർ നിന്നാൾ
1138 ബാലികത െട വാഞ്ഛിതം പൂരിപ്പാൻ
1139 ചാല നി തുട ംേനരം
1140 േചദിപന്ത െട െചാല്ലാെല വന്നി
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1141 േവദന പൂകിപ്പാെനന്നേപാെല
1142 ലജ്ജതാൻ െച െചറു തുടങ്ങിനാൾ
1143 ഇച്ഛയെല്ലന്നതു ചിന്തിയാെത
1144 വാരിജേലാചനൻകണ്ണിണ െമെല്ലയ
1145 ന്നാരിതന്നാനനം പൂകുംേനരം
1146 വാരിജേലാചനത െട കണ്ണിണ
1147 േനേര മടങ്ങി ട മേപ്പാൾ.
1148 ”ഓമേല! നി െട േകാമളമാെയാരു
1149 പൂേമനി െമല്ലേവ പൂ െകാൾവാൻ
1150 കാമി വ ഞാൻ ദൂര നില്ലാെത

1151 ചാര േപാരി ബാലിേക ! നീ”
1152 എന്ന െചാ േമ്പാളാനനം താ െകാ
1153 േണ്ടതുേമ മിണ്ടാെത നി െകാ ം.
1154 വാസത്തിനുെള്ളാരു മന്ദിരംതന്നിൽ തൻ
1155 നാഥനുമായി േമവുംേനരം
1156 ചൂഴുംനിേന്നാേരാേരാ ലീലകേളാതിത്തൻ
1157 േതാഴിമാെരല്ലാരും േപാകുന്നേപ്പാൾ
1158 േകവലനാെയാരു കാന്തെനക്കാണ്കയാൽ
1159 േപാവതിനായി ഭാവി േമ്പാൾ.
1160 ശയ്യയില തിരി കിടന്നി

1161 പയ്യേവ േനാക്കീടുമി തെന്ന;
1162 കാർമുകിൽവർണ്ണന്താൻ കണ്ണടച്ചീടുകിൽ
1163 ആനനംതന്നിേല േനാക്കിനി ം.
1164 ചുംബനത്തി തുനി തുട കിൽ
1165 ചിമ്മിനിന്നീടും തങ്കണ്ണിണയും.
1166 കാർമുകിൽ വർണ്ണന്തേന്മനിേയാേടശുകിൽ
1167 േകാൾമയിർെക്കാ ം തേന്മനിതന്നിൽ.
1168 പങ്കജേലാചനന്ത െട പാണികൾ
1169 െകാങ്കയിൽനി കളി ംേനരം
1170 േചണുറ്റ നീവിതൻ ചാര െച കിൽ
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1171 പാണികൾ െച പിണ േപ്പാൾ.
1172 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ ലീലകൾ േതാ തൻ
1173 മംഗലകാന്തനും താനുമായി
1174 ചിത്തമിണങ്ങി മയങ്ങിനിേന്നെഴ
1175 പ ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലം
1176 േതാഴികൾത െട ചാര െച േമ്പാൾ
1177 േകാഴ തുടങ്ങീതു െമെല്ല െമെല്ല.
1178 േചാരിവാതെന്നയും മൂടി ടങ്ങിനാൾ
1179 വാരുറ്റ പാണിെയെക്കാ െമെല്ല.
1180 േതാഴിമാെരല്ലാരുെമന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ

1181 പാഴമപൂ പറ നിന്നാർ:
1182 ”െചാല്ലിയന്നീടിന ചൂതത്തിൻചാര
1183 െചല്ല ടങ്ങീതു മുല്ല താേന
1184 പ താൻ കാമിച്ച പൂമരം ചാര
1185 ക കണ്ടീടിനാെല ഞായം.
1186 െചാെ നിെന്നാരു ദാഡിമംത െട
1187 ന ഴം കെണ്ടാരു ൈപങ്കിളിതാൻ
1188 െകാത്തിപ്പിളർന്നതു മൂടുവാൻ േതടു
1189 പുത്തനായ് നി ള്ള പല്ലവംതാൻ.
1190 ചാെല വിരിെഞ്ഞാരു വാരിജംതന്നിെല

1191 േത്തനു നി െള്ളാരന്നത്തിൻെറ
1192 വാർനഖേമ െപാളിഞ്ഞതു കണ്ടാലും
1193 വാരിജംത െട േകാരകങ്ങൾ.”
1194 േതാഴിമാെരല്ലാരുെമന്നതു െചാന്നേപ്പാൾ
1195 േതാഷെത്ത െണ്ടാരു േകാപവുമായ്
1196 നാണം ചുമ കനത്ത കണെക്ക ത
1197 ന്നാനനം താഴ്ത്തിനാൾ മാനിനിതാൻ.
1198 ഇങ്ങെനേയാേരാേരാ മംഗലലീലകൾ
1199 തങ്ങളിൽ കൂടിക്കലർ പിെന്ന
1200 കാർമുകിൽേനെരാത്ത കാന്തിെയ ള്ള
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1201 കാമുകേന്മനിയും പൂ െചെമ്മ
1202 ഭംഗികൾ ത ന്നശൃംഗാരംത െട
1203 മംഗലവാ യും വാണുനിന്നാർ.
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