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1 ദ്വാരകതന്നിേല നി വിളങ്ങിന
2 സീരവരായുധനെന്നാരുനാൾ
3 ബ ക്കളാേയാെരക്കാണ്മതിനായി
4 നന്ദൻെറ മന്ദിരം തന്നിൽ െചന്നാൻ.
5 രാമേന വന്നതു കെണ്ടാരു നന്ദന്താൻ
6 ആേമാദം പൂ പിടി പൂണ്ടാൻ;
7 അമ്മയായുള്ള യേശാദയുമങ്ങെന
8 തന്മനം െചേമ്മ കുളുർ ംവണ്ണം.
9 ചങ്ങാതിമാരായ വല്ലവന്മാെരല്ലാം
10 മംഗലമായ് വ കണ്ടേന്നരം

11 കണ്ണെനക്കാണാ േവദനപൂ ള്ളം
12 തിണ്ണമഴ ള്ള വല്ലവിമാർ
13 രാമൻെറ ചാര വന്നവർ േചാദിച്ചാർ
14 കാർമുകിൽവർണ്ണൻെറ വാർത്തെയല്ലാം:
15 ”പൗരമാരായുള്ള നാരിമാരാർ േമ
16 ൈവരസ്യേമതുമിന്നില്ലയല്ലീ?
17 കാർമുകിൽ വർണ്ണ േവണുന്നതിന്നി
18 കാമിനിമാരുെട സൗഖ്യമെല്ലാ;
19 എന്നതുെകാണ്ടങ്ങൾ മുമ്പിനാൽ േചാദി
20 സുന്ദരിമാരുെട സൗഖ്യെമല്ലാം.

21 വഞ്ചനയാ െള്ളാരഞ്ചനവർണ്ണ
22 ചഞ്ചലമാെയാരു െനഞ്ചിലിേപ്പാൾ
23 അച്ഛനുമമ്മയും േവ തുടർേന്നാരും
24 ക േതയിഞ്ഞങ്ങെളന്നേപാെല;
25 ഞങ്ങെളക്കാേണണെമന്നതുെകാണ്ടെല്ലാ
26 ഇങ്ങവൻ വാരാെത നി െകാ .
27 മങ്ങാെത വ തന്നച്ഛെനക്കണ്ടാലും
28 ഞങ്ങേളാ െമെല്ല മറ െകാള്ളാം.
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29 ഉേറ്റാെരയും മ െപേറ്റാെരയും പിെന്ന
30 റ്റമാേണ്ടാെരയും ൈകെവടിഞ്ഞ്

31 ഉേറ്റാരായുള്ളതും മറ്റാരുമെല്ലേന്ന
32 മു മിഞ്ഞങ്ങേളാ നണ്ണി െചേമ്മ.
33 പുഞ്ചിരിതൂകിേനാരഞ്ചനവർണ്ണൻെറ
34 വഞ്ചനവാ കെളാെന്നാേന്നതാൻ
35 പട്ടാെങ്ങന്നിങ്ങെന ചിന്തി നി ള്ളിൽ
36 െപാ പിര ള്ളഞങ്ങളിേപ്പാൾ
37 േചണു തങ്ങളിൽ െക െപട്ടീടുന്ന
38 േതാണികൾ പാഴിേല നീരായ് വ .
39 േഗാകുലംെകാ ള്ള വാർത്തകളിെന്നല്ലാം
40 ഏതാനുമുേണ്ടാ പറ േകൾ ?

41 ”എ െട പിന്നെല സന്തതം പാഞ്ഞിടും
42 ഖിന്നമാരായുള്ള നാരിമാേര
43 നന്നായി വഞ്ചി േപാേന്നാർനിന്നി ഞാൻ”
44 എന്നതു മി മാറില്ലേയാ െചാൽ.
45 പണ്ടവൻ െച ള്ള േവലകേളാർ േമ്പാൾ
46 ഇണ്ടലാകു േത പാരമുള്ളിൽ.
47 കാളിന്ദിതീരെത്തക്കാവുകൾ കാണുേമ്പാൾ
48 ഓളം തുളു േവദനകൾ.
49 കാലേത്ത േപാ മുള േതയു തി
50 േക്കാലേപ്പാർെകാങ്കകെളങ്ങൾമാറിൽ;

51 ചാലക്കിട െതളി വളർന്നതി
52 ന്നീലക്കാർവ്വണ്ണൻെറ മാറിലെ .
53 പ പ ണ്ടായ പുണ്യങ്ങേളാർക്കയാൽ
54 ഇണ്ടലാണ്ടീടുമിൈക്കകൾ ര ം
55 മാതാവിങ്കണ്ഠം പിരിഞ്ഞതിൽപ്പിെന്നയി
56 മ്മാധവൻകണ്ഠേമ താനറി
57 ശൃംഗാരമിങ്ങെനയു െത ള്ളതും
58 അംഗജനിങ്ങെനയു െത ം
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59 മറ്റാരുമല്ലയിഞ്ഞങ്ങൾ െചാന്നേതാ
60 മു മിക്കാർമുകിൽവർണ്ണനെ .

61 അങ്ങെന നി െള്ളാെരങ്ങേളയിന്നിേപ്പാൾ
62 ഇങ്ങെനയെല്ലാതാനാക്കിവ .
63 രാപ്പകലിങ്ങെന വന്നതു പാർത്തിതാ
64 ബാഷ്പവും വാർ കിട ഞങ്ങൾ.”
65 ഇങ്ങെനെചാ ടൻ ക നീർ തൂകിനാർ
66 മംഗലമാരായ മാതെരല്ലാം.
67 േരവതീകാമുകെനന്നതു കണ്ടി
68 പൂേവണിമാരുെട േഖദെമല്ലാം
69 വാ കൾെകാ ടൻ േപാക്കിനിന്നീടിനാൻ
70 വാഗ്മിയായുള്ളവെര ഞായം.

71 അല്ലെലത്തീർ ള്ള വല്ലവിമാരുമായ്
72 നല്ല നിലാവുള്ള രാവുകളിൽ
73 അേമ്പാടു പിെന്നക്കളി തുടങ്ങിനാൻ
74 അമ്പാടി തന്നിേല ര മാസം.
75 വാരുണിയാകിന മാധ്വിെയേസ്സവി
76 വാരണംേപാെല മദി പിെന്ന
77 മന്ദം നട കളിെച്ചാരു േനര
78 സുന്ദരിമാരുമായെന്നാരുനാൾ
79 േമളത്തിൽ നി കളിപ്പതിന്നായി
80 കാളിന്ദിതെന്ന വിളിച്ച േനരം

81 വാരാെതനിന്നേപ്പാേളറിയ േകാപത്താൽ
82 സീരെത്തെക്കാ വലിപ്പതിന്നായ്
83 ഓങ്ങിന േനര േപടി നിന്നവൾ.
84 ഓടിെച്ചന്നീടിനാൾ ചാരത്തേപ്പാൾ.
85 തന്നിലിറങ്ങി നൽക്കാമിനിമാരുമായ്
86 ഒെന്നാ നി കളി പിെന്ന
87 ചാലക്കരേയറി നീലമായുെള്ളാരു
88 േചലയും പൂ വിളങ്ങി നന്നായ്
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89 കാമിനിമാരുെട വാഞ്ഛിതം പൂരി
90 കാവുകൾേതാറും വിളങ്ങിനിന്നാൻ.
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