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1 കാർവർണ്ണേനറ്റവും കാരുണ്യം പൂരി
2 ള്ളാരണനുണ്ടായി പാരിടത്തിൽ
3 ൈശശവേമശുന്നകാല പ േപായ്
4 േദശികൻചാര േമവുമന്നാൾ
5 തങ്ങളിെലാന്നി വിദ്യകൾ േകൾക്കയാൽ
6 ചങ്ങാതിയായു പ പേണ്ട.
7 നിത്യങ്ങളായുള്ള കർമ്മങ്ങെളല്ലാേമ
8 കൃത്യമായ് െച െതളി നിേ ാൻ,
9 ശാന്തയായുെള്ളാരു കാന്തയും താനുമായ്
10 താന്തനായ് നീെള നട േമേന്മൽ

11 പാരി നിെന്നാരു ദാരി ്യംപൂണ്ടീ
12 യാചി േപാരുേവാമ്പാരിെല ം,
13 കുത്സിതമാെയാരു േചലയും പൂെണ്ട ം
14 നില്ക്കയാെലന്നേത േപരുമായി
15 ശാശ്വതനായുെള്ളാരീശ്വരന്തെന്നയും
16 ആ യിച്ചങ്ങവൻ നിന്നകാലം.
17 െകാേണ്ടറ്റവും ദീനമായുെള്ളാരു
18 ചിത്തവുംപൂ നിന്നെന്നാരുനാൾ
19 ആര്യയായുെള്ളാരു ഭാര്യതാൻ െച നി
20 ന്നാര്യനായുള്ളവേനാടു െചാന്നാൾ:

21 ”ഓദനം കാണാെതെയാ നാളുണ്ടെല്ലാ
22 േവദന മാറാെത േമവു നാം.
23 ഓദനം തേന്നാെനക്കണ്ടതുമിെല്ല ം
24 േവദന ചിന്തിക്കിൽ േമലിലെ .
25 ആവതുമിേല്ലതും പാതിയാേയ്മനിയും
26 നാവും മയ നാളിൽ നാളിൽ.
27 യാചിപ്പാൻ േപാവാേനാ േചലയും െചമ്മല്ല
28 േഗഹത്തിൽ േമവുവാൈമ്പ മുേണ്ട.
29 െചന്താരിൽമാേതാടു േചരുന്ന കാർവർണ്ണൻ
30 ബ െവന്നല്ലേയാ െചാല്ലിേപ്പാരൂ.
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31 ദ്വാരകയാകിന പൂരിലും െചന്നി
32 പാരാെത കണ്ടാകിൽ നന്നായിതും.
33 െകാ ണ്ടാകുന്നത്തെലയിന്നവൻ
34 ചിത്തത്തിലാ കെയ േചതം?
35 ഏ നിന്നീടുകിലാണ െചാല്ലാമെല്ലാ
36 ഏറ്റില്ലെയങ്കിൽെച്ചന്നെമ്പടുക്കാം.
37 ന െട വാഞ്ഛിതം നന്നായിനിന്നവൻ
38 നല്കിനിന്നീടുവാേമ്പാരുമെല്ലാ.
39 കാരുണ്യമില്ലെയന്നല്ലീയിരി
40 കാരുണ്യവാരിധിെയ േകൾ .

41 വാരു േമവുമദ്ദ്വാരകതന്നിേല
42 പാരാെത െച കെയേന്ന േവ .”
43 ആര്യയായുെള്ളാരു ഭാര്യതാനിങ്ങെന
44 കാര്യമായുള്ളതു െചാന്നേനരം
45 സ ഷ്ടനായവൻ െചാല്ലിനിന്നീടിനാൻ
46 ചിന്തി നി നുറു േനരം:
47 ”എ െട മാനസംതന്നിലുമുണ്ടിതു
48 മുന്നേമ കാേണണെമ തെന്ന.
49 നി െട സാഹസംതന്നാെലെയങ്കിെലൻ
50 പുണ്യങ്ങൾ പൂരി െകാള്ളാമിേപ്പാൾ.

51 രേണ്ടടത്തല്ലേല്ലാ രാഗികളാം ഞങ്ങൾ
52 ഉ മുറങ്ങിയും പേണ്ട േപാരൂ
53 ഇന്നിനി നെമ്മ മറന്ന േപാകിലും
54 എ െട കണ്ണിേനാ പുണ്യമുണ്ടാം
55 കാണുന്ന േനര കാ യായ് ന വാൻ
56 േവണുന്നേതതുെമാന്നില്ലയെല്ലാ;
57 ാഭവം പൂേണ്ടാെര ാകൃതൻ കാണുേമ്പാൾ
58 ാഭൃതം േവണെമ ഞായം.”
59 ഭാര്യതാെനന്നതു േകട്ട നിന്നെപ്പാ
60 ളാരണന്മാരുെട േഗഹംേതാറും
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61 നാ ിടി െനല്ലിേന യാചി െകാണ്ട
62 വാേ ാടു നി വറു പിെന്ന
63 കല്ലാെല െമല്ലേവ താഡിച്ചെന്നല്ലിേന
64 നല്ലവിലാക്കിനാൾ വല്ലവണ്ണം.
65 ചീർെത്താരു േമാദത്താലാസ്ഥപൂണ്ടങ്ങതു
66 േപ ണിതന്നിേല േചർ പിെന്ന
67 സ ഷ്ടനാെയാരു കാമുകൻൈകയിേല
68 ചന്തത്തിൽ നല്കിനാൾ ബന്ധിച്ചേപ്പാൾ.
69 ഭാര്യതാൻ ന മ ാഭൃതംതെന്നയും
70 പാരാെത വാങ്ങിേനാരാരണന്താൻ

71 ദ്വാരക േനാക്കി നട തുടങ്ങിനാൻ
72 വാരിജേലാചനന്തെന്നക്കാണ്മാൻ.
73 െചന്നാേലെതല്ലാേമ ചിന്തി നിന്നവൻ
74 തന്നിേല നണ്ണിനാൻ െമെല്ല െമെല്ല:
75 ”കാർവർണ്ണന്ത െട ചാര െചന്നി
76 കാണ്മതി േണ്ടാ കണ വ ?
77 െത്െരേലാക്യനാഥനായ്നിന്നവന്തന്നാലി
78 ന്നാേലാക്യനായ് വരുെമന്നങ്ങെനഞാൻ?
79 കെണ്ടാരു േനര കാർവർണ്ണന്തേന്നാടു
80 പ ഞാൻ കണ്ടതു മിണ്ടാേമാതാൻ.

81 വാതുക്കൽനി േള്ളാർ ശാസി നിന്നി
82 ബാധി േപാമെല്ലാ േപാ തെന്ന.
83 ആേവടേത്താളമിെന്നങ്കിലും െചാ ഞാൻ
84 ൈദവത്തിൻ ൈകയിലും പിേന്നെതല്ലാം.”
85 ഇങ്ങെന തന്നിേല നണ്ണിേനാരാരണൻ
86 മങ്ങാെതയുെള്ളാരു മാർഗ്ഗ െട
87 ദ്വാരകയാകിന പൂരിലും പൂകിനാൻ
88 വാരിതനാകാെത േനെരയേപ്പാൾ.
89 പെണ്ട ം കാണാെതയുേള്ളാെനക്കണ്ടേപ്പാൾ
90 മണ്ടിെച്ചെന്നല്ലാരും ക നിന്നാർ.

https://thalilakkam.in/



കൃഷ്ണഗാഥ - 39 - െചറുേശ്ശരി 7

91 ചാെല െമലിെഞ്ഞാരു േമനിെയക്കണ്ടി
92 ലീലയായ്നി പറഞ്ഞാർ പിെന്ന:
93 ”അസ്ഥികൾെകാ ചമച്ചതി ലെമ
94 ന്തബ്ജ്ജമ്പണ്ടിവേന്മനിതെന്ന;
95 ബീഭത്സമായ രസത്തിെനക്കാ വാ
96 നാബദ്ധലീലനായല്ലയല്ലീ?
97 േപശലമാെയാരു കാശെത്താേടശീ
98 േപശുവാൻ േപാരുമിേക്കശമിേപ്പാൾ,
99 പാ ഴിെയേന്നാർേത്താ േന ങ്ങൾ നിർമ്മി ?
100 േയാഗ്യത േപാരുമതി പാർത്താൽ.

101 പാതാളേലാകത്താെലാന്നി േപാന്നിവൻ
102 നാഭി മീേത േപായ് നിന്നിേതാ െചാൽ.
103 ”വിശ്വത്തിനാെയാരു നൽ ണു നിർമ്മിേച്ച
104 വിശ്വസിച്ചീടാവു വീഴായിവാൻ”
105 എന്ന നണ്ണിയതി ള്ള നീളെത്ത
106 ത്തന്നിേല ചിന്തി നിന്നേനരം
107 നാളീകജന്മാവിപ്പാദങ്ങൾ നിർമ്മി
108 നീളെത്തക്കാണുെമ്പാെഴ േതാ ം.
109 ദുർഭഗെനങ്കിലും വി തേയാർ േമ്പാൾ
110 അ തവീര്യനാേയ്മവുമെ .

111 ാഹ്മമായുെള്ളാരു േമന്മെയക്കണ്ടാലും
112 േമേന്മേല െമയ്യിെലഴുന്നതിേപ്പാൾ.
113 നിന്ദ്യനേല്ലതുെമ മന്ദതെകാണ്ടിവൻ
114 വന്ദ്യനായുെള്ളാരു ഭൂമിേദവൻ.”
115 ഇങ്ങെന െചാന്നവർൻ വന്ദി നി ടൻ
116 െപാങ്ങിന കൗതുകം പൂണ്ടേനരം
117 വാരിജേലാചനൻ േചരുന്ന േഗഹംെതാ
118 ട്ടാരണൻ േനേര നടന്നാനേപ്പാൾ.
119 ദൂരേവ കെണ്ടാരു വാരിജേലാചനൻ
120 ആരിെതന്നിങ്ങെന േനാക്കി േനാക്കി
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121 ചങ്ങാതിയായുെള്ളാരാരണൻ വന്നെത
122 ന്നങ്ങെന തന്നിേല നണ്ണി േനേര
123 കാമിനിേയാടു കലർ ള്ള ലീലയും
124 ൈകവി െപെട്ടെന്നഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ
125 ഓടിെച്ചന്നീടിനാൻ േകടറ്റ േവദങ്ങൾ
126 േതടിെച്ചന്നീടുന്ന പാദമുേള്ളാൻ.
127 ആരണനാെയാരു വാരിജകാമുകൻ
128 ചാര നി വിള ംേനരം
129 വാരിജേലാചനന്ത ഖമാെയാരു
130 വാരിജേമറ്റം വിരി നി .

131 പൂമാതുത െട േപാർമുല മം
132 പൂരി നിെന്നാരു മാറുെകാണ്ട്
133 ചാര വ െള്ളാരാരണേന്മനിെയ
134 പ്പാരി നി പുണർന്നാനേപ്പാൾ
135 അസ്ഥികേള ചുവ ചമ ത
136 ങ്ങച ത വൽെമയ് പാരമേപ്പാൾ
137 േമദിനീേദവനിൽ േമവുന്ന രാഗം ത
138 േന്മനിയിൽ ടിപ്പരന്നേപാെല.
139 പിെന്നയെങ്ങാന്നി മന്ദിരംതന്നിേല
140 െചന്ന നിെന്നാരു നന്ദജന്താൻ

141 ശി ം കലർ നിന്ന മല്ലാെതാരു
142 െപാ ീഠംതന്നിലിരുത്തി േനേര
143 ആദരിച്ചമ്പിേനാടാതിഥ്യേവലയും
144 ആചരിച്ചീടിനാനാരണന്നായ്.
145 ൈശത്യെമഴുമ്മാറു വീതു തുടങ്ങിനാൾ
146 ൈശബ്യയാേയ്മവുന്ന േദവിയേപ്പാൾ.
147 േകടറ്റ ൈകെകാ നീടു നി ള്ള
148 വീടികതെന്നയും നല്കിനിന്നാൾ.
149 ീതനായ്നി െള്ളാരാരണന്തേന്നാടു
150 മാധവൻ െചാല്ലിനാൻ മാനിച്ചേപ്പാൾ:
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151 ” ദ്ധെപ്പണ്ണീടുന്നെത നാളു ഞാൻ
152 മി മായുെള്ളാരു നിെന്നക്കാണ്മാൻ.
153 എ യും നന്നായി വന്നതിെങ്ങ െട
154 ചിത്തവും ചാെല ളുർ തിേപ്പാൾ.
155 േദശികേഗഹത്തിൽ പ നാം നിന്നനാ
156 ളാചരിച്ചീടിന േവലെയല്ലാം
157 ഒ േമയി മറ േപായില്ലല്ലീ
158 വ വന്നീടുെന്നാരാടൽതന്നാൽ.
159 അ നാമന്നേന്ന െച ള്ള േവലകൾ
160 ഒ േമയിേന്നതുമാവതേല്ല.

161 അ നാം പൂെണ്ടാരു സങ്കടേമാർ േമ്പാൾ
162 ഇ മു ള്ളത്തിൽ േവവു പാരം.
163 ആര്യനായുെള്ളാരു േദശികന്ത െട
164 ഭാര്യതാൻ വ നിന്നെന്നാരുനാൾ
165 ഇന്ധനം േവണെമന്നിങ്ങെന െചാ വാ
166 നന്ധരാം നേമ്മാടങ്ങായിതെല്ലാ.
167 എന്നതു േക നാമന്നേട േപായ
168 െചെന്നാരു കാനനംതന്നിലേപ്പാൾ
169 ആരാ നിന്നി േപാരാെത വന്നേപ്പാൾ
170 ദൂര നിെന്നാരു കാനനത്തിൽ

171 പാരാെത െചന്നതു പൂരി െകാ വാൻ
172 ആരാ നീെള നടന്നേനരം
173 പാരി നിെന്നാരു പാഴിടിതെന്നയും
174 മാരിയും വന്നതു കാണായേപ്പാൾ
175 േവഗത്തിൽ വെന്നാരു േപമഴേയല്ക്കയാൽ
176 േവപെത്ത നാേമാടിേയാടി
177 െതെറ്റ േപാരുേമ്പാൾ നൽവഴി കാണാെത
178 മെറ്റാരു കാനനംതന്നിലായി
179 േപാ മുടങ്ങിന മാർഗ്ഗവുമേന്നരം
180 േനാക്കി നാം നീളം നടന്നേനരം
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181 ഉൽക്കടമാെയാരു േപമഴേയറ്റി
182 നില്ക്കരുതായ്കയാെലന്നെപാെല
183 ദ സ്ഥനായുെള്ളാരു പുഷ്കരകാന്തനും
184 അസ്തമിച്ചീടിനാനംബരത്തിൽ.
185 പാരി േചാരുന്ന േപമഴതാനുമ
186 േന്നര നിെന്നാരു പാഴിടിയും
187 കുന്നിെനത്ത ന്ന വങ്കാ െമന്നേപ്പാൾ
188 മുേന്നതിേലറ്റവും വ തെല്ലാ
189 പാരി വെന്നാരു കൂരിരുട്ടേന്നരം
190 പാരിടെമ േമ മൂടിനി .

191 കാേറ്റ നി ള്ള വന്മരെമല്ലാമ
192 േങ്ങറ്റം െഞരി മറി പിെന്ന
193 ന െട ചൂഴവും വീഴുന്ന േനര
194 ന െട േവദനയാരറിേഞ്ഞാർ.
195 എന്നതു ക നാേമറിന േപടിപൂ
196 െണ്ട േമ േപാകരുതായ്കയാേല
197 െമേയ്യാടുെമ മണ െകാണ്ടങ്ങെന
198 പയ്യേവ നിെന്നാരു േനരത്തെല്ലാ
199 വന്മദം പൂെണ്ടാരു വൻകരിപിന്നാെല
200 വെന്നാരു േകസരിവീരന്തൻെറ

201 െപാ മാറുെള്ളാരു നാദെത്തേക്കട്ടി
202 െഞട്ടി നാം ഭൂതലംതന്നിൽ വീണു.
203 പിെന്നെയഴുേന്ന നിെന്നാരു േനര
204 മിന്നൽെകാണ്ടീഷൽ വിള കയാൽ
205 വൻനരി വന്നതു കെണ്ടാരു േനര
206 വ െള്ളാരല്ലെലെച്ചാല്ലാേമാതാൻ.
207 കാട്ടികൾ വ കരെഞ്ഞാരു േനര
208 േഗാഷ്ഠികൾ കാട്ടിനാേതെറ നീതാൻ.
209 കാട്ടാന വന്നേപ്പാൾ കാട്ടിന േഗാഷ്ഠികൾ
210 നാട്ടാേരമുമ്പിേല െചാ േമാതാൻ.
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211 േനരി വ ള്ള പന്നികൾ പാഞ്ഞെല്ലാ
212 േവറി േപായതു നമ്മിലേപ്പാൾ.
213 നാമെത്തെച്ചാല്ലി വിളി െകാെണ്ട േമ
214 നാമത്തൽപൂ നടന്നെതല്ലാം
215 ക േള്ളാരാരാനുമുണ്ടായിരുന്നാകിൽ
216 ക നീരി േമ മാറാഞ്ഞിതും.
217 കാട്ടാന കാട്ടികൾ ചങ്ങാതമായ് നിന്ന
218 കാട്ടിേല നീെള നട പിെന്ന
219 േരാദനം േക ഞാൻ വന്നതേങ്ങാർ േമ്പാൾ
220 േവദനയുള്ളത്തിലി മുേണ്ട.

221 കെണ്ടാരു േനര മണ്ടി നാം പൂണ്ടേപ്പാൾ
222 ഉണ്ടായ സേന്താഷേമാർ കണ്ടാൽ
223 വന്നാവൂെതേന്ന െകാതി നിന്നാകിലും
224 ഇ മുണ്ടായീലയന്നേയാളം.
225 ദർപ്പെത്ത െണ്ടാരു സർപ്പത്താൻ മുന്നൽ വ
226 ന്നേരാഷനായ് നിന്നേനരം
227 േവറി േപാകാെത േവഗത്തിൽ പാഞ്ഞ
228 ദൂര േപായതു നന്നായി നാം.
229 നാമ െചന്നേപ്പാൾ ഭീമന്മാരായുള്ള
230 കൂമന്മാർ വന്ന മൂളുംേനരം

231 ഓടുവാേനതുേമ കാണരുതാഞ്ഞി
232 േപടിെകാേണ്ടറ്റവും മൂടുകയാൽ
233 േകാഴയും പൂ നാം േകഴുവാേനാ േമ്പാൾ
234 േകാഴികൾ കൂകുന്ന നാദം േക .
235 േമളത്തിൽ വന്നീടുമാദിത്യന്ത െട
236 കാളത്തിൻ നാദങ്ങെളന്നേപാെല.
237 േ ശിതരായ നാേമറിന േമാദംെകാ
238 ണ്ടാശികൾ േമേന്മെല െചാല്കയാേല
239 അന്ന കൂകിയ േകാഴികൾ ചിന്തിച്ചാൽ
240 എ േമ ചാകയിെല്ല െചാല്ലാം.
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241 പിെന്ന നാമേന്നരം ഖിന്നത ൈകവി
242 വെന്നാരു സൂര്യെനപ്പാർ ംേനരം
243 മാറാെത െപ ന്ന മാരിയും ന െട
244 പാരിച്ച േപടിയും കൂരിരു ം
245 ചാര നി ള്ള നെമ്മയും ൈകവി
246 ദൂര േപായി മറ തേല്ലാ.
247 വൃക്ഷങ്ങേളറിന പക്ഷികൾനാദവും
248 അക്ഷണം േക നാം നിന്നേനരം
249 ആഖണ്ഡലാശയായ് േമവുമന്നാരി
250 വാർെകാ നിെന്നാരു ഭൂഷണമായ്

251 പങ്കജകാമുകന്ത െട മണ്ഡലം
252 കിഞ്ചന െപാങ്ങി ട ംേനരം
253 നാമ െചല്ലാ േദശികനാഥന്താൻ
254 നാമങ്ങൾ െചാല്ലി വിളി തിണ്ണം
255 കാനനംേതാറും നട തുടങ്ങിനാൻ
256 കാതരമാനസനായി േനേര.
257 ദൂര നി വിളിച്ചതു േക നാം
258 ചാര െചന്ന നിന്നേനരം
259 ഇണ്ടലും പൂ താൻ െതാണ്ടയും കമ്പി
260 മിണ്ടരുതായ്കയാൽപൂ പാരം

261 േതാഷവും േഖദവും േതാ നിന്നീടുന്ന
262 േലാചനേതായവും തൂകിെച്ചാന്നാൻ:
263 ”ഉത്തമരായുള്ള ശിഷ്യരിന്നിങ്ങേളാ
264 െടാത്തവരില്ലയിപ്പാരിെലന്നാൽ
265 വിദ്യകൾ െകാ മിന്നിങ്ങേളാെട േമ
266 ഒ വരായ്കയിപ്പാരിലാരും.”
267 ഇങ്ങെന െചാ ടൻ നെമ്മയുംെകാ തൻ
268 മന്ദിരം പൂകിനാൻ വന്ദ്യനേപ്പാൾ.
269 ഇങ്ങെന പ നാമാചരി ള്ളവ
270 ഇ മറ േപായില്ലയല്ലീ?”
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271 തങ്ങളിൽ നിന്നവരിങ്ങെനേയാേരാേരാ
272 മംഗലവാ കേളാതുംേനരം
273 അ മായുെള്ളാരു കാ ഞാെനങ്ങെന
274 അബ്ജവിേലാചനൻമുൻപിൽ വ ”
275 എന്ന തന്നിേല നണ്ണിേനാരാരണൻ
276 ഏറിന നാണവുംപൂ പിെന്ന
277 കാ േയ െമെല്ല മറപ്പതിനായുെള്ളാ
278 േരാർച്ചയും പൂണ്ട ഴന്നേനരം
279 മാേലാകരുള്ളത്തിൽ ചാല നിന്നീടുമ
280 മ്മാമയനാെയാരു മാധവന്താൻ

281 ആരണൻ വന്നതിങ്കാരണം ചിന്തിച്ച
282 ങ്ങാരണന്തേന്നാടു െമെല്ലെച്ചാന്നാൻ
283 ”ചാർച്ചയും േചർച്ചയും േവ യും പൂണ്ടവർ
284 കാ യുംെകാണ്ടെല്ലാ വ ഞായം:
285 േവ യിൽ വന്ന നീ വാ നിന്നീടുന്ന
286 കാ യാെയെന്താ െകാ േപാ ?
287 അ െമന്നീടിലും മൽ ിയമാകയാൽ
288 െചാൽെപ നിെന്നാരു കാ യെ .”
289 ഇങ്ങെന േക െള്ളാരാരണൻ പിെന്നയും
290 െപാങ്ങിന നാണവുംപൂ േനെര

291 ദീനനായ്നി നൽകാ യും നൽകാെത
292 ആനനംതെന്നയും താ ംേനരം
293 പുഞ്ചിരിതൂകിെക്കാണ്ടഞ്ചനവർണ്ണന്താൻ
294 അഞ്ചാെത െചന്നങ്ങണ പിെന്ന
295 േചലതൻ മൂലയിൽ േകട്ടിനെതെന്ത
296 ലീലയായ് െചാല്ലി വലി േനെര
297 െമെല്ലന്നഴി ത ന്നലങ്ങാക്കിനാൻ
298 നല്ലവിലാെയാരു കാ തെന്ന.
299 ”നിത്യമായിങ്ങെന ദ്ധെപണ്ണീടുന്ന
300 െത നാളുണ്ടവിൽ തിന്മതിന്നായ്;
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301 എ യും നെല്ലാരു കാ യായ്വന്നിതു
302 ഭ നായുള്ള നീ തന്നതിേപ്പാൾ.”
303 ഇങ്ങെന െചാെന്നാരു മുഷ്ടിയാൽ വാരിനാൻ
304 മംഗലം ന വാനാരണന്നായ്.
305 പാൽ െവണ്ണയു വയ നിന്നീടുന്ന
306 വായിലങ്ങാക്കിനാൻ വാഞ്ഛേയാെട;
307 ആശ്വസിച്ചീടിനാനാസ്വദിച്ചമ്പിേനാ
308 ടാ ിതവത്സലനായ േദവൻ.
309 ക മെന്ന ം കടി നി ണ്ടായ
310 പ കൾേനാവു തളർന്നേനരം

311 െമല്ലേവ വാരിനാമ്പിെന്നയും നല്ലവിൽ
312 പല്ലവം െവ ന്ന പാണിയാേല.
313 ആ ഹിയായിനിന്നാനനംതന്നിലി
314 ട്ടാസ്വദിച്ചീടുവാേനാ ംേനരം
315 െപെട്ട െച നിന്നിന്ദിരതാനതു
316 തട്ടിക്കള വിര െചാന്നാൾ:
317 ”ഉറ്റവെന െമ്പാെഴെന്നയിന്നിങ്ങെന
318 വിറ്റേതാ ചിന്തിച്ചാൽ േചരുമെല്ലാ;
319 വറ്റാെതാര െകാണ്ടാരണെനെന്ന നീ
320 മുറ്റമടി മാറാെക്കാല്ലാെത

321 എ മിക്കൽകളും െനൽകളും തിങ്കിൽ നീ
322 എ െട േവലകളാവതെല്ല.”
323 ഇങ്ങെന െചാല്ലിെനാരിന്ദിര പിെന്നയും
324 നി െള്ളാരാരണെന്മയ്യിെല ം
325 ക നെകാണ്ട ഴി നിന്നീടിനാൾ
326 നിർമ്മലേദഹനാേയ്മവുംവണ്ണം
327 ഇന്ദിരത െട കമുനേയല്ക്കയാൽ
328 സുന്ദരനായുെള്ളാരാരണന്താൻ
329 മൃഷ്ടനായുണ്ട തുഷ്ടനാേയ്മവിനി
330 ന്നിഷ്ടമാംവണ്ണമുറങ്ങിപ്പിെന്ന
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331 കാല ണർന്ന യാ യുംെചാ ടൻ
332 ചാല നിഞ്ഞി േപാരുംേനരം
333 തന്നിേല നണ്ണിനാെന െട വാഞ്ഛകൾ
334 ഒ േമ െചാ വാൻ വല്ലീലെല്ലാ.
335 ഇല്ല െച േമ്പാൾ െചാ വെത ഞാൻ
336 വല്ലഭ വന്ന വന്ദി േമ്പാൾ?
337 ഏറിയിരുന്ന ധനെത്തയുംെകാ ഞാൻ
338 ഏവഴി െച െത നണ്ണി
339 ആശയംപൂണ്ട േനാ െമ്പാഴെല്ലാ ഞാൻ
340 വീശവുംകൂടാെത െച ന്നിേപ്പാൾ

341 പാതിപൂക്കീടുന്ന േചലയാെലാ ഞാൻ
342 യാചി നിന്നാകിൽ ത തുംതാൻ.
343 എന്നതുെമാ േമ േതാന്നീതില്ലേന്നരം
344 മന്ദന്മാർക്കങ്ങെന വ ഞായം.
345 േചലേയാ േവണ്ടീല ൈതലെത്തത്തെന്നയും
346 ലീലയായ് െചാൽവാനും േതാന്നീലെല്ലാ.
347 പ നാളാകിലും പട്ടിണികൂടാെത
348 പത്നിെയപ്പാലിക്കാെമേന്നാർത്തെല്ലാ
349 ദീർഘമായുെള്ളാരു മാർഗ്ഗവും പിന്നി
350 ഭാഗ്യമില്ലാതനാെളാ േമശാ.

351 പത്മവിേലാചനന്ത െട ശീലേമാ
352 ക കശാഖിെയേപ്പാെലയെല്ലാ;
353 ചാര െചന്നീടിൽ വാഞ്ഛിതം നല്കീടും
354 ദൂര നിന്നീടിെലാ േമശാ.
355 ചാര െചന്നഞാൻ യാചി നിന്നാകിൽ
356 പൂരി നി തും വാഞ്ഛെയല്ലാം.
357 പ ഞാൻ െച ള്ള പാപങ്ങൾെകാണ്ടെല്ലാ
358 മി വാൻ വല്ലാത വ തേപ്പാൾ.
359 എന്തതു സന്തതം ചിന്തി നിന്നിനി
360 െവ െവന്തീടുവാനുള്ളേമറ്റം?”
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361 നിർഗ്ഗതനായവനിങ്ങെന ചിന്തി
362 സൽഗതിയായ്നിന്ന കാർവർണ്ണേന
363 കണ്ടതുെകാ ള്ള സേന്താഷംപൂണ്ടിനി
364 ന്നിണ്ടലും ൈകവി േപായിേപ്പായി
365 ത െട േഗഹത്തിൻചാര െചന്നേപ്പാൾ
366 വെന്നാരു െതന്നെലപ്പാർ നിന്നാൻ.
367 സൗരഭ്യമാെണ്ടാരു െതെന്നെലന്തിങ്ങെന
368 ചാര വീയ്വാനിക്കാനനത്തിൽ?
369 ”എന്തിതിങ്കാരണ”െമന്ന തന്നിേല
370 ചിന്തി പിെന്നയും നിന്നേനരം

371 താവിനിന്നീടുന്ന പൂവുകൾ േമവുന്ന
372 കാവുകൾ കാണായി നീെള നീെള.
373 േമളമിയ ള്ള താമരെപ്പായ്കയും
374 നീളേവ കാണായിനിന്നെത ം.
375 എന്തിെതന്നിങ്ങെന ചിന്തി നിന്നവൻ
376 െച തുടങ്ങിനാന തെന്ന.
377 ാഭവംേകാലുമ ാകാരംതെന്നയും
378 ാസാദജാലവും കാണായ്യേപ്പാൾ.
379 ആരുെട മന്ദിരംേപാലിെതന്നിങ്ങെന
380 പാരം ത ള്ളിേല നണ്ണി നണ്ണി

381 േഗാപുരവാതിലക പുെക്ക േമ
382 വ്യാപരിച്ചീടിനാൻ ക െകാേണ്ട.
383 െചാെല്ക്കാ നി ള്ള െപാൽക്കമ്പം കാണായി;
384 നി ന്നേതാേരാേരാ ദി േതാറും.
385 രത്നങ്ങൾെകാ ള്ള േവദികൾ കാണായി;
386 മു കൾെകാ വിതാനങ്ങളും.
387 നീടു നി ള്ള നാടകശാലയിൽ
388 ആടിനിന്നേമ്പാടു പാടിപ്പാടി
389 ഓലക്കംപൂ വിളങ്ങിനിന്നീടുന്ന
390 ബാലികമാെരയും ചാെലക്കണ്ടാൻ.
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391 വാജികൾ േമവുന്ന ശാലകൾ കാണായി;
392 വാരണം േചരുന്ന ശാലകളും.
393 ഇത്തരേമാേരാേരാ രത്നങ്ങൾെകാ ള്ള
394 വ ക്കൾ പിെന്നയും കാണായ്യേപ്പാൾ.
395 വി മംെകാ ള്ള ഭിത്തികൾ കണ്ടി
396 വിസ്മയിച്ചീടിനാേനറ്റേമറ്റം.
397 വ വന്നീടുന്ന വന്ദികെളല്ലാരും
398 വാരണേമറിന േചകവരും
399 വന്ദി നിന്നതു ക കണ്ടേന്നരം
400 എന്തിതിങ്കാരണെമ ഴന്നാൻ:

401 ”വൃദ്ധനായ് നി െള്ളാരദ്ധ്വഗനായ
402 നിർദ്ധനനായുെള്ളാെരെന്നയിേപ്പാൾ
403 ചാര വന്നിവർ വന്ദി നിന്നതിൻ
404 കാരണെമെന്ത ക തിെല്ല.
405 ഏെതാരു േലാകമിെതന്നതു ചിന്തിച്ചാൽ
406 ഏതുേമ നിർണ്ണയിക്കാവതേല്ല.
407 സ്വർഗ്ഗമാേയ്മവുന്ന േലാകെമന്തിങ്ങെന
408 നിർഗ്ഗമിച്ചിന്നിതിലായിേതാതാൻ?
409 എ െട േഗഹമിെതന്നതു ചിന്തിച്ചാൽ
410 നിർണ്ണയമുെണ്ടനി ള്ളിെലന്നാൽ

411 ദുഷ്ടന്മാരായുള്ള മന്നവരാരാനും
412 െപെട്ട വ മൽ േഗഹംതന്നിൽ
413 ആട്ടിവിെട്ട െട ഭാര്യെയത്തെന്നയും
414 േകാട്ടയും േകാരിനാെര വ .
415 േഗഹവും കൂടാെത ഭാര്യയും കൂടാെത
416 േകവലം േപാക നാെമ വ .
417 ശി ങ്ങൾ കണ്ടിനി വിസ്മയിച്ചീടാെത
418 മൽ ിയ േപാെയടമാരായ്വൂ ഞാൻ.
419 ീപത്മനാഭെനക്കെണ്ടനിക്കിങ്ങെന
420 യാപ േപാ പിണെഞ്ഞാല്ലാ .
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421 െച െപരു െചറു നിന്നീടിനാൽ
422 തണ്മേയ വന്നീടുെമ ഞായം.
423 േവദന േമവുന്ന മാനസം െവന്തി
424 േരാദനം േവ ന്ന കാലത്തിേപ്പാൾ
425 അന്തമില്ലാെതാരു സേന്താഷം െപാ
426 െതന്തതിങ്കാരണെമ െചാൽവൂ.”
427 ധന്യനായ് നിന്നിെള്ളാരാരണനിങ്ങെന
428 തന്നിേല ചിന്തി നി േനരം
429 ആരണനാരിമാർമൗലിയാേയ്മവിനി
430 ന്നാര്യയായുെള്ളാരു ഭാര്യയേപ്പാൾ

431 തമ്പതി വന്നതു കെണ്ടാരു േനര
432 സം മിച്ചമ്പിേനാടാദരവിൽ
433 സുന്ദരിമാരായ േചടിമാർ ചൂഴ
434 വ തുടങ്ങിനാൾ മന്ദമേപ്പാൾ
435 കാർവർണ്ണൻെചാല്ലാെല മുന്നേമ വെന്നാരു
436 വാരിജമന്ദിരെയന്നേപാെല.
437 ദൂരേവവ ള്ള നാരിെയക്ക െള്ളാ
438 രാരണൻ ചിന്തിച്ചാൻ തന്നിലേപ്പാൾ:
439 സുന്ദരിയാെയാരു നാരിയുണ്ടിേങ്ങാടു
440 വ തുട താകിേലാതാൻ

441 രത്നങ്ങൾ പൂെണ്ടാരു േമനിെയക്കാണുേമ്പാൾ
442 ക കവല്ലിതാെന േതാ ം.
443 ലക്ഷണെമാെന്നാേന്ന ചിന്തി കാണുേമ്പാൾ
444 ലക്ഷ്മിതാൻ േകവലമല്ലയല്ലീ?
445 ഉത്തമയാെയാരു നാരിെയ ള്ളേതാ
446 വ്യക്തമായ്െച്ചാല്ലാമിേമ്മനി കണ്ടാൽ
447 ആരണനാരിെയന്നിങ്ങെന േതാ
448 താനനംതന്നിേല നാണം കണ്ടാൽ
449 എ െട മാനസമന്യമാരാരിലും
450 എ േമ െചല്ലേവാന്നല്ലയെല്ലാ;
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451 ഇന്നിവൾതന്നിേല െച നിന്നീടുന്ന
452 പിെന്നയും പിെന്നയും കണ്ടേതാറും
453 പാപെത്ത രിപ്പാൻേപാകാെത നീെയന്നി
454 പ്പാപിേയാേടറ്റം ഞാൻ െചാ ംേനരം
455 എെന്നയും ൈകവി പിെന്നയും െച
456 ത െട േകാരകെമ നണ്ണി.
457 കഷ്ടേമെയ െട കർമ്മവും ൈകവി
458 ദുഷ്ടനായ്വ ഞാനി േനേര.
459 കാണുന്നേനരമന്നാണവുംപൂ നി
460 ന്നാനനംതെന്നയും താ െമെല്ല

461 എ െട പാദങ്ങൾതന്നിേല േനാ േമ്പാൾ
462 എ െട ജായതാെനന്നേപാെല.
463 ആരിവെള ള്ളതിങ്ങെന ചിന്തിച്ചി
464 ട്ടാരണമ്പിെന്നയും േനാ ംേനരം
465 ചാര വെന്നാരു ഭാര്യതാനങ്ങവൻ
466 വാരുറ്റ പാദങ്ങൾ കൂപ്പിനിന്നാൾ.
467 കൂപ്പിനിന്നീടുന്ന ജായതൻ െമെയ്യ ം
468 വാേ ാടു നിന്ന പാർത്തേനരം
469 രത്നങ്ങൾത െട രശ്മികൾെകാെണ്ട ം
470 ത്യംഗെമല്ലാേമ മൂടുകയാൽ

471 ജായെയ ള്ളതു നിർണ്ണയിച്ചീടുവാൻ
472 ആയില്ലയങ്ങവെനാ േനരം.
473 പിെന്നയും ചിന്തി ത െട ജായെയ
474 ന്നിങ്ങെന തന്നിലുറച്ചേനരം
475 തെന്ന മറെന്നാരു സേന്താഷംപൂ തൻ
476 മന്ദിരം പൂകിനാൻ ഭാര്യയുമായ്.
477 െപെട്ട െച നൽെക്കട്ടകംതന്നിൽ
478 ക്കിഷ്ടമായുെള്ളാരു കട്ടിൽതേന്മൽ
479 പുത്തനായുെള്ളാരു െമത്തതന്മീേത േപായ്
480 സ്വസ്ഥനായ് െചന്നങ്ങിരുന്നേനരം
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481 നീതിയിൽനിന്ന േചാദിച്ചാന്ത െട
482 ഭൂതിയുണ്ടായതിങ്കാരണേത്ത.
483 ഇഷ്ടനായുള്ളവൻ േചാദിച്ചേനര
484 തുഷ്ടയായുെള്ളാരു ഭാര്യ െചാന്നാൾ:
485 ”ഇന്നെലയിേന്നരം വന്നതു കാണായി
486 സുന്ദരിയാെയാരു നാരിതെന്ന.
487 പങ്കജമു നൽൈക്കകളിൽ രണ്ടിലും
488 െകാങ്കയിലു ന മാല
489 േചണു നി െള്ളാരാണിെപ്പാെന്നല്ലാേമ
490 നാണി േപാമവൾകാന്തി കണ്ടാൽ.

491 െപാ ടംപൂ െള്ളാരാനകൾ ര
492 നി തങ്ങവൾ ര പാടും.
493 ആയിരം തിങ്കൾതങ്കാന്തിെയ െവ േള്ളാൾ
494 ആനനംത െട കാന്തി കണ്ടാൽ.
495 െതെറ്റ േപാന്നി വ ടൻ ന െട
496 െചറ്റയിൽ നൂണുടൻ നി െചാന്നാൾ:
497 ”ദ്വാരകതന്നിൽനിന്നി ഞാൻ വ നി
498 ന്നാരണൻ വന്നതു കാരണമായ്.
499 എന്നതു േക ഞാൻ െചന്ന നിന്നെപ്പാ
500 ളന്നിലംതന്നിൽ മറ െകാണ്ടാൾ.

501 പിെന്നഞാൻ േനാ െമ്പാളിന്നിലംതെന്നയും
502 എെന്നയുമിങ്ങെന കേണ്ടനെ .”
503 ഇങ്ങെന േക െള്ളാരാരണൻ ചിന്തിച്ചി
504 ട്ടിന്ദിരതാെന നണ്ണിപ്പിെന്ന
505 കാർവർണ്ണന്ത െട ലീലെയന്നിങ്ങെന
506 ഭാര്യയും താനുമായ് നിർണ്ണയിച്ചാൻ.
507 ഏറിയിരുെന്നാരു േമാദവുംപൂ നി
508 ന്നാരണന്ത െട ഭാര്യയുമായ്
509 വിണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന േഭാഗങ്ങെളല്ലാേമ
510 മണ്ണിൽനിന്ന ഭൂജി നിന്നാൻ.
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511 ഇഷ്ടങ്ങളായുള്ള േഭാഗങ്ങൾ േസവിച്ചി
512 െട്ടാ നാളിങ്ങെന െചന്നകാലം.
513 ീമദേമ ന്നിെതെന്നാരു േപടി പൂ
514 ണ്ടാരണന്തന്നിേല നണ്ണിനിന്നാൻ:
515 ”േഭാഗങ്ങൾതെന്നബ്ഭുജി നിന്നിങ്ങെന
516 േഭാഷനാേ ായി ഞാെന വ .
517 േഭാഗങ്ങെളല്ലാേമ േപാെക െചാന്നിനി
518 േയാഗങ്ങൾ േവണം ഞാനാചരിപ്പാൻ”
519 ഇങ്ങെന ചിന്തി െപാങ്ങിനിന്നീടുന്ന
520 സംഗങ്ങെളല്ലാേമ ദൂരത്താക്കി;

521 സംഗംെവടിെഞ്ഞാരു മാനസംതെന്നയും
522 പങ്കജേലാചനന്തങ്കലാക്കി
523 േകവലയാെയാരു ഭാവനതന്നിേല
524 േമവിനിന്നീടിനാൻ െമെല്ലെമെല്ല.
525 ഭാവനെകാ വശി നിന്നീടുന്ന
526 േഗാവിന്ദരൂപം തന്മാനസത്തിൽ
527 ദർപ്പണംതന്നിലുള്ളാനനംേപാെലയ
528 െങ്ങെപ്പാഴും കാണായിവ തേപ്പാൾ
529 ദീനങ്ങൾ േവറിെട്ടാരാരണനിങ്ങെന
530 ആനന്ദലീലനായ് നി പിെന്ന.

531 േനര നിെന്നാരു ചങ്ങാതിയായ ഞാൻ
532 േവറി േപാെകാല്ലാെയന്നേപാെല
533 വങ്കനിവ ന്ന പങ്കജേലാചനൻ
534 തങ്കഴൽതങ്കേല തങ്ങിെക്കാണ്ടാൻ.
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