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1 സാംബ ടങ്ങിന ബാലകന്മാെരല്ലാം
2 മാപു നിെന്നാരു കാവുതന്നിൽ
3ഈടിക്കലർ കളിപ്പതിനായിെച്ച
4 േന്നാടിക്കളി തുട ംേനരം
5 ആ കിടെന്നാരു പാ ഴിതന്നിേല
6 വീ കിടെന്നാെള്ളാേരാെന്തക്കണ്ടാർ.
7 കെണ്ടാരുേനര പാശവുമായി
8 മണ്ടിയണ കുടുക്കി േനേര
9 പാരം വലിച്ച തീര െകാ വാൻ
10 ആരുേമ വല്ലീലെയന്നേനരം.

11 പാരാെത െചന്ന കാരുണ്യപൂരമാം
12 വാരിജേലാചനേനാടു െചാന്നാർ.
13 വാരിജേലാചനൻ പാരാെത െചന്നേപ്പാൾ
14 തീര െചേമ്മ വലി െകാണ്ടാൻ.
15 പാപമായുെള്ളാരു പാഴ്മരത്തിെന്നാരു
16 പാവകനാകിന കാർവർണ്ണന്താൻ
17 പാണിതലം െകാ െതാെട്ടാരു േനര
18 പാരം വിളങ്ങിനാൻ െമ മായി
19 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന നിർഗ്ഗതന്മാരായ
20 സ്വർഗ്ഗികളാരാനുെമന്നേപാെല.

21 പങ്കജേലാചനൻപാദങ്ങൾ കുമ്പി
22 സങ്കടം തീർത്തവൻ നിന്നേനരം
23 ”നീയാെര”ന്നിങ്ങെന േചാദി നിെന്നാരു
24 നീരജേലാചനേനാടു െചാന്നാൻ:
25 ”ഇക്ഷ്വാകുത െട േസാദരനാെയാരു
26 െചാെല്ക്കാ നിന്ന നൃഗന്താനിഞ്ഞാൻ.
27 ദാനങ്ങൾെകാെണ്ടെന്ന േമൽമണ്ടിനി ള്ള
28 മാനവന്മാരില്ലെയ െചാൽവൂ.
29 പുണ്യങ്ങളാ െള്ളാരാരണർക്കന്നേന്ന
30 എണ്ണമില്ലാേതാളം േധനുക്കേള
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31 മങ്ങാെത മാനി നല്കിനിന്നീടിേനൻ;
32 ഇങ്ങെന േപാരുെമ്പാളെന്നാരുനാൾ
33 ദത്തയായുെള്ളാരു േധനുതാൻ േപാന്ന
34 സത്വരെമ െട വീടു പു .
35 അന്യനായ് നി െള്ളാരാരണേന്നാരാെത
36 വെന്നാരു േധനുേവ നല്കിേനൻ ഞാൻ.
37 തുഷ്ടനായ് നിന്നവേമ്പാകുന്നേനര
38 െപെട്ട െചന്നതിൻ നാഥനാേയാൻ
39 ”എ െട േധനുെവെക്കാണ്ട േപാെകാല്ലാ”
40 എന്ന െചാല്ലിത്തടുത്താനേപ്പാൾ.

41 ”എ െട ൈകയിേലാ മന്നവന്ത െത”
42 ന്നന്യനായുള്ളവൻ െചാന്നാനേപ്പാൾ.
43 തങ്ങിളിലിങ്ങെന േപശിനിന്നേന്നരം
44 ഇ േപാെന്ന െട മുമ്പിൽ വന്നാർ.
45 െചാല്ലിനാർ പിെന്നയങ്ങല്ലാരും േകൾക്കേവ
46 വല്ലായ്മെയന്നിലങ്ങാകുംവണ്ണം:
47 ”തന്നതു െകാ ന്ന നി െട ദാനങ്ങൾ
48 നെന്നേന്ന നാമി െചാേല്ല .
49 ഇങ്ങെന ദാനങ്ങൾ െച തുട കിൽ
50 എ േമ സങ്കടം വ കൂടാ.”

51 എന്നതു േക നടുങ്ങിന ഞാനുെമൻ
52 മുന്നൽനിന്നാരണേരാടു െചാന്നാൻ:
53 ”ഓരാെത വെന്നാരു വല്ലായ്മെയല്ലാേമ
54 പാരാെത നിങ്ങൾ െപാറുേക്കണേമ.
55 മുപ്പതിനായിരം നൽപ്പശു ന വൻ
56 ഇപ്പശുതെന്നയേയ്ക്കണേമ.”
57 അെപ്പാഴുതാരണർ െചാല്ലിനാരിങ്ങെന:
58 ”ഇപ്പശുെവന്നിേയ മ േവണ്ട.”
59 എന്ന െചാ ടെന െടയുള്ളത്തിൽ
60 ഖിന്നത േചർ നടന്നാർ െചെമ്മ.
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61 ആരണരിങ്ങെന േപാെയാരുേനര
62 പാരിച്ച േവദന പൂ ഞാനും
63 കള്ളനായെല്ലാ ഞാെനന്തിനി േവണ്ടെത
64 ള്ളിേല നണ്ണി നടന്നേനരം
65 അന്തകന്ത െട കിങ്കരന്മാർ വന്നി
66 ട്ടന്ധനാെമന്നയും െകാ േപായാർ.
67 അന്തകമന്ദിരംതന്നിലും െചന്നേപ്പാൾ
68 ചിന്തി െചാല്ലിനാന്തകന്താൻ:
69 ”കന്മഷംകൂടാത നിങ്ങെളക്കാണുേമ്പാൾ
70 സമ്മാനമെല്ലാ നാം േവ തേപ്പാൾ

71 ഓരാെതങ്കിലും നിൈങ്കയിലായെല്ലാ
72 ആരണർ െള്ളാരു േധനുെവന്നാൽ
73 പുണ്യവാെനങ്കിലും ധർമ്മങ്ങേളാർ േമ്പാൾ
74 ദണ്ഡ്യെന ള്ളതു വ കൂടും.
75 പുണ്യങ്ങൾ പൂണ്ടിേപ്പാൾ വിണ്ണിെല വാസത്തി
76 െന്നണ്ണമിെല്ലന്നേത െചാല്ലാവു താൻ.
77 അ മായുെള്ളാരു പാപെത്തയാവൂ നീ
78 മു ാടു നി ലഭിപ്പെതന്നാൽ.”
79 അന്തകനിങ്ങെന െചാന്നതു േകട്ടേപ്പാൾ
80 അന്ധമായ് േമവുമിപ്പാ ഴിയിൽ

81 ഇങ്ങെന വീണു കിടന്നതു ക ഞാൻ
82 അങ്ങെനയെല്ലാ വമ്പാപമു .
83 തന്നിൽനിന്നി കേരറുവാനായി
84 പിെന്നയും പിെന്നയും െപാങ്ങിെപ്പാങ്ങി
85 ഒ കേരറുേമ്പാൾ മുട്ടവരും മുെമ്പ
86 െപെട്ട കീെഴ്പ േപാരും പിെന്ന.
87 പാറേമൽ വീണുടൻ െമ ം െപാളി നി
88 േന്നറിന േവദന പൂണുമ്പിെന്ന.
89 േഘരമായ് നി െള്ളാരാതപം േമനിയിൽ
90 പാരി േമേന്മലേങ്ങല്ക്കയാേല
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91 ദാഹി നി വറ വശംെക
92 േമാഹെത്ത കിടപ്പൻ പിെന്ന.
93 എണ്ണമില്ലാെതാരു േവദന പൂ ടൻ
94 ക നീർ വീ വാേനാർ പിെന്ന.
95 അല്ലൽ പിണഞ്ഞവെയാെന്നാേന്ന ചിന്തിക്കിൽ
96 െചാല്ലാവതേല്ലതും ത രാേന!
97 പണ്ട െച ള്ള പുണ്യങ്ങൾെകാണ്ടെ
98 ഇണ്ടൽപൂണ്ടിങ്ങെന െതണ്ടി ഞാൻ.
99 അല്ലായ്കിലുേണ്ടാ നിൻ േചവടിത്താരിണ
100 വ തിങ്ങെന ക െകാൾവാൻ?

101 ഏറ്റം തിമിർ ള്ള പാപങ്ങെളല്ലാേമ
102 േതാേറ്റാടിേപ്പായെല്ലാ ദൂരത്തിേപ്പാൾ.”
103 മാധവന്തേന്നാടു മന്നവനിങ്ങെന
104 മാഴ്കാെത വാർത്തകൾ െചാന്നേനരം
105 േവ്യാമത്തിൽനിന്ന വന്നതു കാണായി
106 തൂമു െകാെണ്ടാരു യാനമേപ്പാൾ.
107 മാനി നിെന്നാരു മാധവൻെചാല്ലാെല
108 യാനത്തിൽെച്ച കേരറി േനേര
109 എണ്ണമില്ലാെതാരു പുണ്യങ്ങൾ പൂണ്ടവൻ
110 വിണ്ണിലും െച വിളങ്ങിനിന്നാൻ.

111 ഇക്ഷ്വാകുേസാദരേമ്പാെയാരു േനര
112 ശിക്ഷയായ് െചാല്ലിനാന്മല്ലൈവരി
113 തന്മക്കളായുള്ളബാലകന്മാേരാടു
114 ധർമ്മെമ ള്ളതു േതറുവാനായ്:
115 ”േവണുന്നെതല്ലാേമ സാധി െകാ വാൻ
116 േവദിയെരന്നിേയയാരുമിേല്ല.
117 േമന്മ കലർേന്നാരു ൈദവതമായതു
118 ാഹ്മണെരന്നതു േതറിനാലും.
119 ാഹ്മണനുള്ള ധനങ്ങെളേയതുേമ
120 കാണ്മതിന്നായി ം കാമിെക്കാല്ലാ.
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121 താനറിയാെതയീ മന്നവനിന്നിേപ്പാൾ
122 ദീനത വന്നതും ക തല്ലീ?
123 ഇങ്ങെനയുള്ള നൽ േവദിയരായുള്ള
124 മംഗലൈദവതം ബാലന്മാേര!
125 അബുജേലാചനനിങ്ങെനേയാേരാേരാ
126 ധർമ്മങ്ങളായതു െചാല്ലിപ്പിെന്ന
127 ശിക്ഷിതരായുള്ള മക്കളും താനുമാ
128 യക്ഷണം പൂകിനാനാലയത്തിൽ.
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