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1 ദീനത നീക്കി വസി നിന്നീടുെന്നാ
2 രാനകദു ഭിയെന്നാരുനാൾ
3 വന്ദി നി ള്ള നന്ദനന്മാെരക്ക
4 ന്നി നിന്നവർ കർമ്മെമല്ലാം
5 ശാശ്വതവാ കളാ യിച്ചീടുെന്നാ
6 രീശ്വരന്മാെരന്ന േബാധത്താേല
7 പു െര െള്ളാരു ചിത്തവും ൈകവി
8 ഭക്തിെയ പുക നിന്നാൻ.
9 ഉണ്മെയക്ക െള്ളാരച്ഛേനാടേന്നരം
10 തന്മകനാകിന നിർമ്മലന്താൻ

11 വേന്മാഹം േപാ ന്ന വാ കൾ െചാന്നവ
12 േന്മഷം െപാങ്ങിച്ചാനുള്ളിേലറ്റം.
13 നന്ദനൻ െചാ ള്ള വാർത്തകൾ േകൾക്കയാൽ
14 മന്ദത നീക്കിയുണർ പിെന്ന
15 ആനന്ദംപൂ െള്ളാരാനകദു ഭി
16 ദീനത തീർ െതളി നിന്നാൻ.
17 പാവനയായി േമവിനിന്നീടുന്ന
18 േദവകിേദവിതാനെന്നാരുനാൾ
19 പാതകമാെണ്ടാരു മാതുലമ്പ താൻ
20 േചതന േപാക്കിന ൈപതങ്ങേള

21 ചിന്തി ചിന്തി സന്തതമങ്ങെന
22 െവ െവന്തീടുെന്നാരുള്ളവുമായ്
23 കാർവർണ്ണന്തേന്നാടു െചാല്ലിനിന്നീടിനാൾ
24 കാതരയായിക്കനി തിണ്ണം:
25 ”േദശികന്ത െട ൈപതെലപ്പ നീ
26 കൂശാെത െകാണ്ട്വ നല്കിനാൻേപാൽ.
27 നി െട മാതുലൻ െകാ കള െള്ളാ
28 െര െട ബാലകന്മാെരക്കാണ്മാൻ
29 ഏറിയിരു െള്ളാരാശയുണ്ടാകു
30 ഏതുെമാന്നാവേതായില്ലയെല്ലാ.
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31 നിങ്കനിവുണ്ടാകിെലങ്കെലഴുെന്നാരു
32 വാെങ്കാതി തീർ െകാള്ളായിരു .”
33 അമ്മതാനിങ്ങെന െചാന്നതു േക െള്ളാ
34 രംബുജേലാചനനന്നേട േപായ്
35 സീരിയും താനുമായ് പാതാളേലാക
36 പാരാെത െചന്ന നിന്നേനരം
37 വന്നതു ക മഹാബലിതാനേപ്പാൾ
38 വന്ദി നി പുക പിെന്ന
39 വന്നതിങ്കാരണെമെന്ത േചാദിച്ചാൻ
40 എന്നതു േക മുകുന്ദൻ െചാന്നാൻ:

41 മാതാവിൻേവദന േപാ വാനായിട്ടി
42 പ്പാതാളേലാക േപാ വ
43 വഞ്ചകനാെയാരു കഞ്ചന്തേങ്കാപത്താൽ
44 പഞ്ചത പൂ ള്ളൈപതങ്ങേള
45 അഞ്ചാെത െകാ േപായമ്മതൈങ്കയിേല
46 െചെഞ്ചേമ്മ നേല്കണമി തെന്ന.
47 നാ ഖന്ത െട ശാപെത്തെക്കാണ്ടവർ
48 ചാമ്മാറു വ പിറ പേണ്ട.
49 താപംത്ത കുെന്നാരാപത്തായുെള്ളാരു
50 ശാപെത്തത്തീർക്കയും േവണമിേപ്പാൾ.”

51 ഇങ്ങെന െചാന്നവൻ ൈപതങ്ങളാേറാടും
52 ഇ േപാന്നീടുവിെന െചാല്ലി
53 സീരിയും താനുമായ് പാരാെത േപാ താൻ
54 ദ്വാരകതന്നിേല വ പിെന്ന
55 ൈകതവം ൈകവി ൈപതങ്ങളാറുമ
56 മ്മാതാവിൈങ്കയിേല നല്കിനിന്നാൻ.
57 ത െട ൈപതങ്ങൾ വന്നതു കണ്ടേപ്പാൾ
58 ധന്യയായുെള്ളാരു േദവകിതാൻ
59 ന ഖംതന്നിേല ചുബി നി തൻ
60 ന ലതെന്നയും നല്കിനിന്നാൾ.
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61 മൂർക്ക്വനായുെള്ളാരു കംസെനച്ചിന്തി
62 ദീർഘമായ് വീർ പൂണർ പിെന്ന
63 കാണാ നി ള്ള േവദനതെന്നയും
64 ക്ഷീണമാക്കീടിനാൾ േപടി നീക്കി
65 കന്മഷൈവരിയായ് നി വിളങ്ങിേനാ
66 രംബുജേന െനക്കാണ്കയാേല
67 ന ലയു ന്നബാലകെരല്ലാരും
68 നല്ലരായ് വന്നതും കാണായ്യേപ്പാൾ.
69 ചാര നിെന്നാരു വാരിജേലാചനൻ
70 വാരുറ്റ പാദങ്ങൾ കൂപ്പിപ്പിെന്ന

71 സ്വർഗ്ഗത്തിൽ േപാകുന്നാെയന്ന െചാ ടൻ
72 നിർഗ്ഗമിച്ചീടിനാര ജന്മാർ.
73 സ്വർഗ്ഗതരായുള്ളബാലെരക്ക നിർ
74 വ്യ യായുെള്ളാരു േദവകിതാൻ
75 വി വിൻ മായെയന്നിങ്ങെന ചിന്തി
76 വിസ്മിതയായി വിളങ്ങിനിന്നാൾ.
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