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കർത്തവ്യത്തിൻ പിഴയിെലാരു സംവത്സരം കാന്ത േവറായ്
വർത്തിച്ചീടാൻ ധനപതി വിധിച്ചീടിനാൽ ാഭവം േപായ്,
പാർത്താൻ യക്ഷൻ ഗുരു വിരഹിയായ് സീതനീരാടി നന്നായ്
തീർത്ഥം േചർന്നത്തണെലഴുെമാേരാ രാമഗിര്യാ മത്തിൽ.

അന്നപ്പാവം ിയെയാടു പിരിഞ്ഞാധിയാലാ മുഴൈങ്ക-
തന്നിൽനി ം കനക വളയൂർെന്നാ മാസം കഴിച്ചാൻ;
കുന്നിൻേചാട്ടിൽ പുതിയ മുകിെല,െക്കാ കുത്തിക്കളി ം
നന്നായ് െക്കാമ്പന്നഴകിെനാടുകണ്ടാടിമാസാദ്യ നാളിൽ

ചിന്താധീനൻ കുതുകമരുളും െകാണ്ടലിൻ മുന്നിലേപ്പാൾ
സന്താപെത്തച്ചിതെമാടകേമ വച്ചവൻ നി േപായി;
ചന്തം േചരും മുകിലു സുഖിെയേപ്പാലുമസ്വസ്ഥനാ ം;
കാന്താശ്േളഷം പരമഭിലഷിച്ചീടുേവാർെക്ക യാകും?

മാലാൽ വർഷാഗമമതിലവൾ േക്കതുമാപെത്തഴാം, തൻ-
മൂലം സ്വന്തം കുശലമവനിൽ ടിെയത്തിച്ചിടാനായ്,
പാല ക്കൾ പുതിയവയതിൻ മുന്നിലർപ്പി േമാദാൽ
ചാെല ജിച്ചിനിയ െമാഴിയാൽ സ്വാഗതം െച െചാന്നാൻ.

ധൂമം കാ ം ജലമനലനും േചർെന്നാരീ േമഘെമേങ്ങാ?
ധീമാൻമാരാൽ വിരുെതാടു നടേത്തണ്ട സേന്ദശെമേങ്ങാ?
കാമാർത്തന്മാർ െചറുതുമറിയാ ജീവനിർജ്ജീവ േഭദം
കാമം േനടാനിതുവിധമേപക്ഷി േമഘെത്താടായാൾ.

”ഇഷ്ടം േപാൽത്തൻ വടിവിയലുേവാൻ, പുഷ്കലാവർത്തകത്തിൻ
േ ഷ്ഠം വംേശ ജനിത, നമരാധീശ ഭൃത്യൻ ധരിേപ്പൻ;
ദിഷ്ടേക്കടാൽ ിയെയാടു പിരിെഞ്ഞെന്റ യഭ്യർത്ഥനം നീ
േ ഷ്ഠൻ െചയ്യായ്കിലുമതു ഗുണം, നീചർ െച ന്നേതക്കാൾ.

സന്തപ്തൻമാർക്കഭയമരുളും േമഘേമ! ദൂെരയാെമൻ
സേന്ദശം െകാണ്ടളകയിലണെഞ്ഞൻ ിയേയ്ക്കകിയാലും;
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പൂേന്താട്ടത്തിൽ മരുവിന ശിവൻ മൗലിയിൽ േചർ ചൂടും
െവൺതിങ്കൾപ്പാെലാളിയിലഴകാ േമടകൾ കാൺക ഭംഗ്യാ.

നിെന്നക്കണ്ട റുനിരയുയർത്തി ിയം േനാക്കി നിൽേക്ക
’വെന്നത്തീടും ിയനുടേന’ െയന്നിഷ്ടമാരാശ്വസി ം;
അന്യാധീനർെക്കാഴിെകെയാരുവന്നാകുേമാ വി േപാവാ-
െനെന്നേപ്പാൽത്തൻ കമനിെയ, മഴക്കാലമിെങ്ങത്തി നിൽേക്ക.

േനരം യാ യ്ക്കതി ശുഭ, മിതാ വാതവും നിൻ വഴിക്കായ്
സാരംഗങ്ങൾ കള രവ മുതിർ ന്നിടം േകാണിലിേപ്പാൾ;
േചരും നിേന്നാടിണയണി നിരന്ന േസവി വാനായ്
േപാരും മാേരാത്സവ നിരതരായ് വാനിൽ െവള്ളിൽപ്പിറാക്കൾ.

കാണാമിന്നസ്സതിെയ യുടേന െയത്തിയാൽ, നാളുെമണ്ണി
ാണൻ േപറിക്കഴിയുമവൾ നിൻ േസാദരൻ തൻ കള ം;

വീണീടാ മക്ഷണെമാരു സുമം േപാെലഴും സ്വന്ത ജീവൻ
ാണം െച ന്ന ബലകൾ വിേയാഗത്തിലും േമാഹബദ്ധർ.

നന്നായ്ഭൂവിൻ െപരുമ െവളിവാ ം വിധം കൂണുയർ ം
നിൻ നാദെത്ത തുകെമാടു േകട്ട ൈകലാസ മാർേഗ്ഗ
നിേന്നാെടാപ്പം കമലവളയം ചുണ്ടിേലന്തിപ്പറ -
ന്നന്നങ്ങൾ നിൻ വഴിയിലുളവാം മാനസത്തി േപാകാൻ.

േനേരമുന്നിൽ പതിവിലണയും നിെന്ന േമാേദന കണ്ടാൽ
തീരും ദുഃഖം, ിയെമാടുടനാനന്ദ ബാഷ്പം െപാഴി ം

ീരാമൻ തൻ ചുവടുകൾ പതി െള്ളാരീ പർവ്വതെത്ത-
പാരം പുൽകീ ടേന വിടയും സാദരം െചാല്ലി നീ .

േപാവാൻ േനരാം വഴിയുമുരെചേയ്യണ്ട സേന്ദശവും ഞാ-
നാവും മേട്ടാതുവനതുരസം ന ;മീയാ യിങ്കൽ
േമവീടാമങ്ങിടയിൽ മലകൾ േതാറുമാ േ ശമാറ്റാൻ,
േസവിച്ചീടാമരുവികളിെല സ്സ്വച്ഛനീർ ദാഹമാറ്റാൻ.
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െപാങ്ങിേപ്പാേമ്പാൾ െകാടുമുടി െകാടുങ്കാറ്റിലാെപ്പട്ടതാെമ-
െന്ന ം സിദ്ധാംഗനകൾ ഭയമാർന്നമ്പരന്ന േനാ ം;
ദിങ്നാഗത്തിൻ പിടിയിലമരാത മാന െപാങ്ങി
നീേങ്ങണം നീ രസനിചുളമീ ദിക്കിൽ നിേന്നെറ േവഗം.

മു ം രത്ന ഭ കലരുമാ മെട്ടഴും മാരിവില്ലാ-
പുറ്റിൻ േമലായ് െപരിെയാരഴകിൽക്കാണു, മക്കാന്തി നിേന്മൽ
പറ്റീടുേമ്പാൾ കരിനിറെമഴും നിെന്റ െമയ് പീലി ചൂടും
കറ്റക്കാറിൻ നിറമുടയ േഗാപാലെനേപ്പാൽ വിള ം.

ാമീണെപ്പൺെകാടികൾവിളേയകുന്ന നിെന്നക്കടക്കൺ-
സാമർത്ഥ്യം െതല്ലളവിലറിയാ കണ്ണിനാലാസ്വദി ം;
നീ മന്ദം, മെണ്ണഴുതു മണമാർ ള്ള പാടം കടന്നി-
ട്ടാമാലം വിട്ടതുവഴി പടിഞ്ഞാ ;േപാകാം വടക്കായ്.

െവള്ളം ചീറ്റിപ്പലവുരു വനം തീയിൽ നിന്ന രക്ഷി-
േള്ളാനാം നീ വിവശമണെയ ത്താ മങ്ങാ കൂടം

തള്ളാറില്ലങ്ങധമനു െമാരാളാ യിെച്ചത്തീടുേമ്പാൾ;
ഉള്ളം നേല്ലാർ ചരിതമുപകാരി േനർെക്ക പിെന്ന?

മാവിൻകൂട്ടം പഴെമാടുനിറ ം തടങ്ങൾ മറ ം
േമവും കുന്നിൽ കരികുഴൽ നിറം േചർന്ന നീ േചർന്നിടുേമ്പാൾ
േദവീേദവർ, നടുവതുകറുത്ത ചു ം െവളു ം
ഭൂവിേന്നാലുന്നരിയ കുചമായ് ക്കാണുമപ്പർവ്വതെത്ത.

കാട്ടാളെപ്പൺെകാടികളമരും കുഞ്ജമാർ ള്ള േമട്ടിൽ,
വാട്ടം തീരുന്നതുവെരയിരുെന്നാ െപയ്തി േപാകൂ;
മുട്ടിച്ചിന്നിശ്ശിലകളിൽ വലഞ്ഞീടുമാ ’േരവ’കാണാം
ത്വിേട്ടാടാന ടലിെലഴുതും ഭസ്മേരഖ തുല്യം.

തൂവിത്തീർന്നാൽ കരിമദ സുഗന്ധെത്താടും ചാ വീഴും
ഞാവൽ മ്പാലിടറിെയാഴുകും േരവ തൻ നീർകുടിക്കാം;
ആവിെല്ലന്നാൽ പവനനിനിയും നിെന്ന വിണ്ണിൽപ്പറത്താൻ;
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ൈകവന്നീടും ഗുരുത നിറവാൽ, ശൂന്യമാകിൽ ലഘുത്വം.

സാരംഗങ്ങൾ, ശബള സുഭഗം, പൂക്കടമ്പിൽ രസി ം
തീരംേതാറും മുളയിൽ മലരാർ ള്ള പുൽനാ തി ം
ആരണ്യത്തിൽ െചറുമഴ െപാഴിച്ച നീ േപായ മാർഗ്ഗം
പാരിൻ ഗന്ധം പലവഴി മണ ം സദാ വ്യക്തമാ ം.

എൻ താപം ക, ണ്ടലിെവാടുഴറിേപ്പാകിലും പാലപൂ ം
ഗന്ധം വീശും മലകളിൽ ഭവാൻ തങ്ങിയാൽ താമസി ം;
സേന്താഷത്തിൻ നിറമിഴിയുമായ് സ്വാഗതം െച മേപ്പാൾ
ചന്തം േചരും സ്വരെമാടു മയിൽ ട്ട, മേങ്ങ േപാകൂ.

െപാ ം െമാട്ടാൽ വിളറി നിറയും ൈകത േവലിപ്പടർ ം
കൂട്ടിൻ േവലക്കലപിലെയാേട കാകനാർ ം മരങ്ങൾ
ഒേട്ട നാൾകൾ പുലരുമരയന്നങ്ങൾ േചർ ള്ള ഞാവൽ-
ക്കാട്ടിൽ േചലും കനികൾ നിറയും മ കാണാം ദശാർണ്ണം.

ആ രാജ്യത്തിൻ നഗരി വിദിശാപട്ടണം, പാരിെല ം
േപേരറും നാ, ടവിടമരുളും പൂർണ്ണമാം കാമുകത്വം നിന ം
തീരത്തിൽ നീ, രവെമാടണേയ ’േവ ’ തേന്നാളേമാലും
നീരം േമാന്താം പുരികെമാടിയും നാരിതൻ ചു േപാെല.

പാരം ”നീൈചസ്സ് ”, മലനിര നിറ ള്ള നീപങ്ങളാൽ നിൻ
സാരംസംഗം പുളകമവനിൽ േചർത്തേപാൽ കാണുമേപ്പാൾ
വാര ീകൾ രതി പരിമളം ൈശല േഗഹങ്ങൾ േതാറും
പൗരന്മാരിൽ യുവത പുളയും മ കീർത്തി േമറ്റം.

ആറ്റിൻ വക്കിൽ കുറുമുഴി വളർ ള്ള പൂങ്കാവിെലല്ലാം
നീറ്റിൻ പുത്തൻ കണിക െചാരിയൂ മുല്ലെമാട്ടി നന്നായ്
ഊ ം േവർെപ്പ, വണ കുസുമം വാ മാെറാ േവാർ തൻ
നീറ്റൽ മാറ്റാൻ നിഴലു പകരൂ െത പൂക്കാരി മാരിൽ.

പിന്നീട ം വഴിവളയുകിൽ േപെരഴും നാടവന്തി-
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തന്നിൽെച്ചല്ലാ, മവിെട മണിേമട റക്കാ കാണാം;
മിന്നൽ വീശീെട്ടാളി വിതറേവ ഭീതരായ് നിന്നിെല ം
കന്നൽക്കണ്ണിക്കട മിഴികൾ നീ പാഴിലാക്കീടിൽ മന്ദൻ.

ഓളം െകാണ്ടങ്ങിളകു മരയന്നങ്ങളാം കാഞ്ചി ശബ്ദി-
േപ്പാളായ്, നാഭി ഴിയലസമായ് കാട്ടി നിർവിന്ധ്യ നീ ം
േകാളായ് െക്കാള്ളാമവെളാടു രസം, നാരിമാർക്കിഷ്ടേമറു-
ന്നാളിൽ േ മ കടന മതാണാദ്യ മാധുര്യ വാക്യം.

വറ്റിച്ചാലായ് ജലെമാഴുകിലും തീര വൃക്ഷം െപാഴിച്ചി-
ട്ടാറ്റിൽ വീണുള്ളിലകൾ ജടതീർത്തീടിലും കാമ്യയാൾ താൻ
ഏറ്റം ൈവകീട്ടണകിലുമുടൻ വർഷപാതത്തിനാേല
േപാെറ്റണം നീയവെള, വിരഹ ിഷ്ടതൻ േപാഷണം േപാൽ.

മാർഗ്ഗം പിന്നി ദയന യശേസ്സാതിടും വൃദ്ധേരാടും
ചീർ ം സമ്പത്തികെവാടുെമഴും നൽ രം കാൺകവന്തി;
സ്വർഗ്ഗം പൂേക്കാർ തിരിെക വരവിൽ, ശിഷ്ട പുണ്യം നിമിത്തം
സ്വർഗ്ഗത്തിൽെത്തല്ലവരിവിെട െയത്തിച്ചതാണ രെത്ത.

ഇമ്പംേകാലും മദഭര മരാളസ്വരം േചർ ,െമ ം
സമ്പർക്കത്താൽ കമലമലരിൻ തൂമണത്താൽ നിറ ം
സംേഭാഗത്തിൻ വിവശതെയാഴിച്ചിടുമാ ’ശി ’ തൻ കാ-
റ്റൻപാൽ വീശും ണയ ചടുവാേക്കാതിടും കാമുകൻ േപാൽ.

ഡംഭാൽ ീകൾ ചികുരെമാഴിയും ഗന്ധധൂപങ്ങേളൽക്കാം,
വമ്പിപ്പിക്കാം തനുെവ, മയിലിൻ ഹർഷനൃത്തം സ്വദിക്കാം;
െചമ്പഞ്ഞിച്ചാറടികൾ പതിയും േമടേമൽ വി മിക്കാം,
സമ്പേത്തകുന്നഴകു നുകരാം, പൂമണം ഹൃദ്യേമൽക്കാം.

മാനിച്ചീടും ഗണനിര, ഭവാനാ മഹാകാള ഭൂവിൻ
സ്ഥാനം േചർന്നാൽ ശിവഗളമതിൻ കാർഷ്ണ്യെമേന്നാർ നിെന്ന
സ്നാന വ്യം, കുമുദമിവതൻ, തൂമണം േചർന്ന കാറ്റ-
ന നം വീശും വനിയിൽ സുഖദം, ഗന്ധവത്യാറ്റിൽ നി ം.
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സന്ധിച്ചീടാം പകലിലവിെടന്നാകിലും തങ്ങണം നീ-
യന്തിക്കർക്കൻ മറവതു വെര ണ്യമാമസ്ഥലത്തിൽ;
സന്ധ്യാ പൂജയ്ക്കവിെടയിടിയാൽ ത െകാട്ടിടീലീശൻ
സേന്താഷത്താൽ കനിയു, മതിനാൽ പൂർണ്ണസാഭല്യമുണ്ടാം.

രത്നക്കൽ ൈക്കവളെയാളി പതി ള്ള െവഞ്ചാമരത്തിൻ
തായ് തണ്ടാട്ടിഗ്ഗണികളരഞ്ഞാൺ കിലിങ്ങീടുമാറായ്
നൃത്തം വേയ്ക്ക നഖമുറിവുതൻ നീറ്റലാറ്റാൻ കുളിർ നീർ
വീ ം നിേന്മൽ മര നിരേപാൽ ചാർത്തിടും നൽക്കടാക്ഷം.

നൃേത്താദ ക്തൻ ശിവനുെട ഭുേജാ ംഗ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നീ
വൃത്തത്തിൽേച്ചർന്നമരുക കടും െചമ്പരത്തി വപ്പായ്
മേത്തഭത്തിൻ ചുടുനിണ മുണങ്ങാത്ത േതാലിങ്കലാശ
ഭക്തൻ നിന്നാൽ ശിവനു കുറയും േദവി സ ഷ്ടയാകും.

തൂശിേക്കറാൻ പഴുതിലിരുളാൽ പാതകാണാെത രാവിൽ
ക്േളശിച്ചീടും തരുണിക, ളവർ ഭർ േഗഹം ഗമി ;
വിശാം മിന്നൽ നികഷമതിെലത്തങ്കേരഖ തുല്യം,
േലശം േപാലും മഴയുമിടിയും െകാ ഭീതിെപ്പടുത്താ.

കാന്തന്മാർ തന്നപഥഗമനം െകാ തൂകുന്ന ബാഷ്പം
കാന്തെയ്ക്കാ ം പതികൾ പുലരിൽ, ൈകവിടു സൂര്യമാർഗ്ഗം;
െചന്താരാകും നളിനിവദനം േപറിടും മ കണ്ണീർ
മന്ദം മാ ം രവി, യതു തടഞ്ഞാലവന്നീർഷ്യയുണ്ടാം.

’ഗംഭീരാ’റ്റിൻ വിമല ഹൃദയം േപാെലഴും നീരിൽ നിൻെമയ്
ബിംബിേക്കണം സുഭഗ നിഴലാെയങ്കിലും; നിന്നിലേപ്പാൾ
ആമ്പൽേച്ചലാർന്നിളകിന പരൽമീൻ കടാക്ഷങ്ങൾ വീഴും
വമ്പാൽ നീയങ്ങതിെന ഫലമില്ലാെതയാെക്കാല്ല േതാഴാ!

മി ം മിന്നൽ ിയെയാടവശൻ, ാക്കൾ േചേക്കറീടും വീ-
ടി ം േമലായിരവിലവിെടത്തങ്ങണം വി മിക്കാൻ;
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പിെന്ന ര്യ ദയമഴകിൽ ക്ക ടൻ ശിഷ്ടമാർഗ്ഗം
പിന്നിട്ടിടാം; ിയജനഹിതം െച േവാർ ൈവകുകില്ലാ.

െതെല്ലാന്നാറ്റിൻ കരയര വിടും നീല നീർേച്ചല, വഞ്ഞി-
ച്ചില്ല മ്പാം കരമതിൽ വഹിച്ചീടുേമ്പാൾ തൻരസെത്ത,
വല്ലാേതറ്റം നുകരുകിൽ ഭവാനായിടാ േപായിടാനായ്;
നല്ലാൾ മദ്ധ്യം തുകിലകലുകിൽ േപാരുേമാ സ്വാദറിേഞ്ഞാൻ.

പുത്തൻമാരി യരു മിളതൻ ഗന്ധമൻേപാടിയ ം
മേത്തഭത്തിൻ ശ്വസന നിനദം േചർ , മക്കാട്ടിെല ം
അത്തിക്കായ് കൾ പരിെചാടു പഴുപ്പി ശീതാർ മായും
പുത്തൻകാറ്റാ സുരഗിരിയണഞ്ഞീടേവ നിെന്ന വീശും.

േദവൻ ന്ദൻ മരുവുമവിെട, പുഷ്പേമഘങ്ങളായ് നീ
തൂേവണം വിൺനദിജലമണി ള്ള പൂവർഷമേപ്പാൾ
േദേവ ൻ തൻപടയുെടതുണയ്ക്കായ് സ്വേതജ േദവ-
േദവൻ വഹ്നിക്കഴെകാടു സമർപ്പിച്ചതാം ദിവ്യമൂർത്തി.

വൃത്തത്തിൽ നല്ലഴകു െപാഴിയും പീലി ചൂടു ഗൗരി
പു േസ്നഹാൽ, കൂവളമണിയും കാതിലാഹ്ളാദ പൂർവ്വം;
അത്യാനന്ദം ഗുഹയിലിടിയാേലറ്റി ശർേവ്വ ചന്തം
വർദ്ധിപ്പി ം മയിലിെന ഭവാൻ നൃത്തമാടിച്ചിേടണം.

വന്ദിേക്കണം ഗുഹെനയവിെട, സിദ്ധ വീണാധരർതൻ
ദ്വന്ദ്വം പായും ഭയെമാടു ജലം വീണയിൽ വീണിടാെത,
ചി ം േഗാവിൻ രുധിരമതിനാൽ രന്തിേദവെന്റ കീർത്തി-
ബന്ധം േചരും നദിയിലുടേന താണു തീർത്ഥം കുടിക്കാം.

ീനാഥൻ തൻ നിറമപഹരിേച്ചാരു നീ പുണ്യതീർത്ഥം
പാനം െചേയ്ക യവെളയകെലെക്കാ ചാൽേപാെല കാൺെക
വാേനാെര ം മണിെയാരിഴയായ് േനർനടുക്കി നീലം
നൂനം േകാർത്തിട്ടവനിയണിയും മു മാല തുല്യം.
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വല്ലീലീലയ്ക്കഴകിലിളകും ചില്ലിേയാെടാ പായും
െമേല്ല േമലായ് മിഴി കറുകുെറക്കാന്തിപൂരം െപാഴി ം
മുല്ല വിൻ ചലനഗതിയിൽ വ േപാൽ സഞ്ചരി ം
നല്ലാർേനാട്ടം ദശപുരമതിൽ, സ്വീകരിച്ച േപാകൂ.

ഹ്മാവർത്തം കഴിയുമുടേന കണ്ടിടാം കൗരവൻമാർ
തമ്മിൽത്തല്ലി ലെമാടു മുടിഞ്ഞ രുേക്ഷ ലക്ഷ്യം
എമ്മേട്ടാ നീ കമല മലരിൽ മാരിേയൽപ്പിച്ചിടുന്ന-
തമ്മട്ടായിട്ടരി മുഖമതിൽ പാരമെമ്പ പാർത്ഥൻ.

ബ ക്കൾ തന്നടരിൽ വിമുഖൻ രാമ, നപ്പാന പാേ
കാന്താ േന ം െതളിയുമിതമാം മദ്യവും ൈക െവടിഞ്ഞാൻ;
സേന്താഷിച്ചാൻ വിമലതര സാരസ്വതം തന്നിൽ നീയും
അന്ത:ശുദ്ധിക്കതു നുകരുകിൽ ബാക്കിയാം ബാഹ്യകാർഷ്ണ്യം

ൈശേല ങ്കൽ കനഖല സമീപം പിറേന്നാരു ഗംഗ
ചാെലക്കാണാം സഗര സുതർ തൻ സ്വർഗ്ഗ േസാപാനമാേയാൾ
കാലുഷ്യത്താൽ പുരികെമാടിയും ഗൗരിെയ െവ രച്ചാർ-
ത്താേല നിന്ദിച്ചിളകു മലയാ ലീശ േകശം പിടിേച്ചാൾ.

ആറ്റിൽ നീ ദിഗ്ഗജസമ മുടൽ പിൻ പുറം വാനിലാക്കി
നീറ്റിൽത്താഴും മറുപുറവുമായ് നീർ കുടിക്കാൻ മിേക്ക
പറ്റീടും നിൻ നിഴൽ െതളി ജലത്തിങ്കലാ േശാഭ, േദശം-
െതറ്റിേച്ചരും യമുനയവേളാെടന്നേപാൽ ത്തെന്ന േതാ ം.

നൽക്ക രിമണെമഴുമിടം ഗംഗയാറുത്ഭവി ം
ദിക്കായ്, മഞ്ഞിൽ ഹിമഗിരി വിരാജിച്ചിടും െവൺമേയാേട;
തീർക്കാം യാ ാ വിഷമ, മവിെട ത്തങ്ങിയാൽ നീ വിള ം
മുക്കണ്ണൻ തൻ ധവള വൃഷഭം െകാമ്പിേല ന്ന േചർ േപാൽ.

ചീറും കാറ്റിൽ ചളർ മരമുരഞ്ഞഗ്നി ബാധി ചു ം
പാറുേമ്പാഴാ ചമരിയുെട വാൽ കാ തീ െപ െവന്താൽ
ചീറിെപ്പയ്തി ടനതു ശമിപ്പിക്കണം; സജ്ജനങ്ങൾ-
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േക്കറും സമ്പത്തവശനു വിപത്തിൽ സഹായത്തിനേല്ലാ?

ൈശലാ ത്തിൽ തവ വഴി തടഞ്ഞങ്ങപായം വരുത്താൻ
േമേലയ്ക്കാെയട്ടടി മൃഗമുടൻ ചാടി വന്നാ മിച്ചാൽ
ആലിക്കായ് കൾ തുരുതുെരെയറിഞ്ഞ പായിക്കണം, പാഴ്-
േവലയ്ക്കാർ ം വരുമനുഭവം നിന്ദയാെമ നൂനം.

േശാഭിച്ചീടുന്നവിെട വിശദം ശംഭുവിൻ പാദമു ,
േസവിച്ചീടും മുനികളതിെന, റ്റി വന്ദിക്ക നീയും;
പാപം തീർന്നി ടലിനു വിനാശം ഭവി ന്ന കാലം

ാപിച്ചിടാം പരമ പദ, േമതാൾ മാ ദർശനത്താൽ.

ചൂളം മൂളും സുഷിരമുളകൾ കാറ്റിനാൽ, കിന്നര ീ
ജാലം പാടും ിപുര വിജയം രമ്യമായ സ്ഥലത്തിൽ;
താളം െകാട്ടിഗ് ഗുഹയിലിടിയാൽ നീ മൃദംഗം കണേക്ക
േമളം േചർത്താൽ ശിവനു സദിരും പൂർണ്ണമായ് േമാദമുണ്ടാം.

തഞ്ചത്തിൽ നീ ഹിമഗിരിതടം തന്നിെലക്കാ കൾക-
ണ്ടഞ്ചാതമ്പാൽ ഭൃഗുപതി പിളർ, ന്നന്ന െമ ം ചിരി ം

ൗഞ്ച ദ്വാരം പരിെചാടു വിലങ്ങീടേവ, വി പാദം
ത ം, മന്നൻ ബലിയുെട ശിരസ്സി േമെല േതാ ം.

സന്ധീബന്ധം ദശമുഖനുലേച്ചാരു ൈകലാസമേപ്പാൾ
സന്ധിച്ചീടാം സുരവനിതകൾക്കായവൻ ദർപ്പണം താൻ,
െപാ ം െവള്ളാമ്പലിനു സമമാം ൈശല, മേങ്ങക ദിക്കിൽ
െചന്താരമ്പന്നരിയുെട ചിരിച്ചാർ മൂർത്തീഭവിേച്ചാ?

ആനെക്കാമ്പിൻ മുറിനിറെമഴുന്ന ിപാർശ്വത്തിലായ ന നം,
സ്നിഗ്ദ്ധാ ഞ്ജനെമാടു സമം നി ടൽ േചർന്നിടുേമ്പാൾ
നൂനം, േതാളിൽ ബലനണിയുമാ നീലമാം േചല േചർേന്നാ-
രാനന്ദം ൈക വരു മതിമ പൂട്ടാെത കാേണണ്ടതേല്ലാ

മുക്കണ്ണൻ ത രഗ വളകൾ വിെട്ടാരൈക്ക പിടിച്ചി-
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ട്ടേക്കളി ന്നതിലുമ നടന്നീടിൽ നീരുള്ളിലാക്കി
ചിെക്കന്നേക്കാൾ മണിമയതടം തന്നിേലറീടുവാനായ്
തീർേക്കണം നി ടലു പടവിൻ മട്ടിൽ നീ മുന്നിെലത്തി.

നിേന്മൽ േദ്ദവാംഗനകൾ വളതൻ േകാണുരച്ചംബു േചാർത്തി
നിർമ്മിച്ചീടും മലയിൽ ജലധാരഗൃഹം തെന്ന നൂനം,
ഘർമ്മ േ ശാൽ വിടുതൽ തരുകി, ല്ലക്കളിമ്പത്തി മാെര-

മ്മാ ഗർജ്ജി രു ഭയമണച്ച െപാെയ്ക്കാൾക േവഗം.

മു ം സ്വർണ്ണംബുജ രുചിരമാം മാനേസ നീർ കുടി ം
െനറ്റിപ്പട്ടായ് സുരപതി ഗജത്തിന്നതി ീതി േചർ ം
കാറ്റിൽ പട്ടിൻ സമമിളകിടും കൽപ്പക പ്പല്ലവത്താ-
േലറ്റം മഞ്ഞിൻ മലയുെട വിേനാദങ്ങൾ ക ം രസിക്കാം.

െവള്ളി ന്നിൽ ിയനുെട മടിത്തട്ടിെലേപ്പാെല ഗംഗാ
െവള്ള മ്പട്ടഴിയുമളകാ പട്ടണം കാൺെക േതാഴാ!
തുള്ളിെപ്പ ം മഴ മുകിലുകൾ േമടേമൽ േശാഭേതടും
തു ം മുക്താസരമതണിയും തന്വിതൻ േവണി േപാെല.
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ഉത്തരഭാഗം

മിന്നൽെക്കാപ്പം തരുണീമണികൾ, മാരിവിൽേപാെല ചി ം,
നിൻ നാദംേപാൽ സദിരിെല മൃദംഗങ്ങൾ തൻ മ േഘാഷം,
നിന്നിൽേച്ചരും ജലകണികേപാൽ മുത്തണിക്കൽത്തളങ്ങൾ,
നിെന്നേപ്പാല യര, മളകാപട്ടണം നിൻ സമാനം.

മുല്ല ക്കൾ കുറുനിരകളിൽ, താമര കരത്തിൽ,
തില്വത്തിൻ പൂെമ്പാടി മുഖമതിൽ േവണിയിൽ െച റിഞ്ഞി,
മല്ലക്കാതിൽ പരിെചാടു ശിരീഷെത്ത, സീമന്ത േദേശ
നല്ലാർ ചൂടും ിയക സുമവും കാലാേഭദ മത്തിൽ.

യക്ഷൻമാർ, നൽസ്ഫടിക നിലമാർെന്ന യും ചി മാകും
നക്ഷ പ്പടകൾ െതളിയും േമടേമലമ നിത്യം
രൂക്ഷം െപാ ന്നിടെയാലികൾ േക, ട്ടിഷ്ടമാെരാ ക -
വൃക്ഷം നൽകും മധു ’രതിഫലം’ േസവെച ല്ലസി .

ഗംഗാതീരത്തണലിലമരന്മാരുമാശി മാറായ്
തിങ്ങി ടും കമനികളിളം കാറ്റിനാൽ നീറ്റലാ ം;
തങ്കംേപാലാം മണലിെലാളിവിൽ വ േമാേരാരു രത്നം
ഭംഗ്യാ ഭാഗ്യം തിരയുമവർതൻ േകളികാേണണ്ടതേ .

ാേണശന്മാരുെട വികൃതിയാം ൈകമടി ത്തഴിേക്ക
നാണേക്കടാൽ വിവശമറിയും കു മചൂർണ്ണെമല്ലാം;
േചണായ്ക്ക ം വലിയ മണിദീപങ്ങൾ േനർെക്കത്തിടുേമ്പാൾ
കാണാേമെറ ഭ, യതിൽ വലഞ്ഞിടുേമറ്റം വധുക്കൾ.

െപാ ം േമട റമതിൽ ഭവാെനാപ്പമായുള്ള കൂട്ടർ
തങ്ങിച്ചി ങ്ങെള ജലകണം െകാ േകടാക്കിേവഗം
തങ്ങൾെചയ്തപ്പിഴയിൽ ഭയെമാെടന്നേപാൽ ധൂമമായ് പിൻ-
വാങ്ങിപ്പായും െവളിയിെലാളിവിൽ ജാലകം തന്നിലൂെട.

നീലക്കാർ േപായ് െതളിയുമിരവിൽ പൂനിലാേവ വീടിൻ
േമലാപ്പിൽ നി തുരുമവിെടച്ച ന്ദകാന്ത ളിർ നീർ,
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ലീലാസക്തർ പതികൾ രതിയിൽ ഗാഢരാഗം പുണർന്ന-
ങ്ങാലസ്യം പൂെണ്ടാരു തരുണികൾ െമയ്യിേലറ്റാശ്വസി .

വീടി ള്ളിൽ ബഹുനിധിെയഴും കാമുകർ, ’ൈച ’മാകും
വാടി ള്ളിൽ സുരഗണികമാേരാട് േചർന്ന നിത്യം
പാടും വിേത്തശ്വരനുെട പുകൾ കിന്നരന്മാ, രതിങ്കൽ
കൂടീെട്ട ം പകലളകയിൽ സല്ലപി ല്ലസി ം.

പത്തിക്കീറ്റിൻ കല, കുറനിര ക്കൾ, േവണി ചാർ ം
മുത്താരങ്ങൾ, െചവിയിലണിയും െപാൻനിറത്താമര
മുത്തിൻമാല്യം മുലയുലയേവ െപാട്ടിവീണായെതല്ലാം
നിത്യം െചാ , ന്നിരവിലഭിസാരീഗണം േപായ മാർഗ്ഗം.

ത്യക്ഷത്തിൽ ധനപതി സഖൻ ശംഭു വാഴുന്നേതാർത്തി-
ട്ടത്താരമ്പന്നരുതു മലരെമ്പ വാൻ േപടിയേ
മുഗ്ദ്ധ ീകൾ പുരികെമാടിയും കൺവിലാസം െപാഴിേക്ക
സിദ്ധിച്ചീടും മദനശരേമൽ െന്നാരാനന്ദമേപ്പാൾ.

നാനാവർണ്ണ ടവ മിഴിയുന്മത്തമാ ന്ന മദ്യം
സൂനങ്ങൾ, നൽത്തളിെരാടു പേല കന്യകാ ഭൂഷണങ്ങൾ
ഊനംകൂടാതടികളീലണിഞ്ഞീടുവാൻ നല്ല െചഞ്ചാർ
നൂനം േവ ം ചായമഖിലം നൽകിടും ക വൃക്ഷം.

മാരിക്കാർ വില്ലഴെകാടവിെടൻ മന്ദിരത്തിൽ കമാനം
ദൂെരക്കാണാമരചമണിേമട മ ം വടക്കായ്;
ചാെര വാർന്നരുമ സുതെനേപ്പാെല േപാ ന്നതുെണ്ടൻ
ദാരങ്ങൾ, ൈകയുയരമിയലും െകാ മന്ദാര വൃക്ഷം.

പച്ചക്കല്ലിൻ പടവുകെളാടും സ്വർണ്ണവർണ്ണാംബുജങ്ങൾ
െമച്ചത്തിൽ േചർെന്നാരു െചറുതടാകം നിനക്ക കാണാം
സ്വച്ഛന്ദം േചർന്നവിെട മരുവും മാനസത്തി േപാകാ-
നിച്ചിച്ചീടാ തനിശമരയന്നങ്ങൾ, നീെയത്തിയാലും.
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േകളി ണ്ടതിനുെട കരയ്ക്കി നീലത്തിേലറ്റം
േമളിച്ചീടും കനക നിറമാം വാഴയാൽ േവലിയാർ ം
നീേള മി ന്നഴെകാടു ഭവാനിഷ്ടനായ് മുന്നി നിേല്ക്ക
േവളിേക്കറ്റം ിയഗിരിയതിൻ ഭംഗി ഞാേനാർത്തിടു .

മല്ലീവല്ലി ടിലിനരുകിൽ െച റിഞ്ഞി വള -
ണ്ടേല്ലാ, ചാെരെത്തളിരിടു മേശാകെത്താേട പൂ ലഞ്ഞി;
എല്ലാനാളും ിയയുെട ചവിേട്ടൽ വാൻ െപാന്നേശാകം
നല്ലാൾ വാെയ്ക്കാണ്ടമൃതപരനും കാംക്ഷെയേന്നാടു തുല്യം.

െപാന്നിൻ കൂടുണ്ടതിനിടയിലായ് ത്ത കണ്ണാടിയാർ ം
മി ം രത്നത്തറെയാ, ടവിെടൻ കാന്തയാളന്തിേതാറും
മുന്നിൽ ത്തങ്കത്തരിവള കിലു ം വിധം താളമിട്ടാ
നന്നായാടും മയിലുക, ളതിൻ േശഷമ ട്ടിേലറും.

മി ം! നീ കണ്ടറിയുക ഗൃഹം, ലക്ഷ്യമായ് വാതിലിങ്കൽ
ചി ം കാണാമിരു വശവുമായ് ശംഖ പത്മങ്ങേളാേട;
പാർത്താൽ കാന്തിക്കിടിവു വരുമിെന്നന്നതും വാസ്തവം താൻ;
മി ൻ േപായാൽ കമലമലരിൻ കാന്തിയും മ മേല്ലാ?

നെന്ന ട്ടിക്കരിവര സമം െമെയ്യാതുക്കീ േകളി-
ന്നിൽ േച്ചർന്നാൽ ജലധര! നിനേക്കറിടാമുള്ളിൽ േവഗം

മിന്നാമിന്നിൻ നിരെയാടു സമം മിന്നലാ ക െമേല്ല
മിന്നിേക്കണം ഗൃഹമതിനകത്ത മായിഷ്ട േതാഴാ!

ബിംബം േപാലാം െചടികൾ, കൃശെമയ്, െകാച്ചരിെപ്പല്ല്, പാരം
െവ ം മാൻ േനർ മിഴിക, െളാടിയും മദ്ധ്യ, മത്താണ െപാക്കിൾ,
പിൻഭാരത്താൽ മൃദുഗതി, കുചം െകാ ചാ,ഞ്ഞീവിധം നീ-
യൻപിൽക്കാണും തരുണിയവൾ താൻ മങ്കമാർക്കാദ്യ സൃഷ്ടി

കൂട്ടാൾ േകാകപ്പിടെയാടു സമം േവർപിരിേഞ്ഞകയായ് മി-
ണ്ടാട്ടം വിട്ട ഴറുമവെളന്നന്യമാം ാണനേല്ലാ!
വാ ം േവർപാടുടലുമധികം, രൂപവും മാറിേയക്കാം
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േകാട്ടം മഞ്ഞാൽ വരുെമാരു സരെസ്സന്നേപാലി നൂനം.

ഏെറേക്കണങ്ങിരു മിഴികളും വീർ , ചൂടുള്ള വീർപ്പാൽ
മാറും ചുണ്ടിൻ നിറേമാടലസം വാർമുടിച്ചാർ വീണും
േപറീടും ൈകത്തലമതി ൽ മുഖം ീ കുറെഞ്ഞാ കാൺേക
കാറിൽെപ്പട്ടെങ്ങാളി കുറയുമത്തിങ്കൾ േപാൽ ൈദന്യമാകും.

പൂജി േന്നാൾ പതിയണയുവാ നിഷ്ട ൈദവെത്ത, െയേന്നാ,
ഭാവി േന്നാെളഴുതുവതിെനൻ രൂപേമാർ െവേന്നാ,
േചാദി േന്നാൾ മധുര െമാഴിയാം തത്തേയാ ”ടിഷ്ടേന നീ
േയാർമ്മി േന്നാ പറക രസിേക”? കണ്ടിടാമീവിധം നീ.

അെല്ലന്നാകിൽത്തനിെയെയഴുതിസ്സാധകം െചയ്ത ഗാനം
എല്ലാനാളും മലിന വസനാരമ്യയാൾ വീണയൂേട
െമെല്ലപ്പാടാൻ തൂനിയെവയതിൽ ക നീർ വീണു മീട്ടാ-
െനാല്ലാതായിസ്സ്വരജതി മറന്നാകുലം പൂണ്ടിരിക്കാം.

ഒെന്നാന്നായിപ്പടിയിലവധിെക്കണ്ണിവ ള്ള പൂക്കൾ
ഇേന്നാേരാന്നായിനിയുമവേശഷിച്ച മാസങ്ങെള ം
എന്നിൽേച്ചരും രസമതു നിനച്ചാശ്വസി മാവാ-
െമ ം േവർപാടതിലുഴലുേവാർക്കിത്തരം ചിത്തേമാദം.

ലീലാേലാലം പകലധികമായ് േവദനിപ്പിക്കയില്ല,
മാേലറ്റിടാമിരവു സഖിയാൾ നി ിയം േപാക്കിടുേമ്പാൾ;
കാേലെചെന്നൻ കഥപറയണം ജാലകം തന്നിേലറി-
ച്ചാേല കാൺകത്തറയിലവൾ നിർന്നി യായ് രാവു േപാ ം.

പൂർവ്വാകാശച്ചരുവിലുയരും ച േലഖ തുല്യം
ഈ േവർപാടാൽ കൃശെയാരുവശം േചർ മഞ്ചത്തിൽ േമവും;
രാവേങ്ങാടും സുരത സമയെത്ത മുന്നം പറേഞ്ഞാൾ
തൂവും കണ്ണീർ മിഴിെയാടു െനടും രാവുകൾ േപാക്കിടു .

ജന്നൽ മാർഗം കുളിരുെചാരിയും പൂനിലാവിങ്കലിമ്പം
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േതാ ം പിെന്നത്തിരിയുമതുേപാൽ ക കൾ ദുഃഖപൂർണ്ണം;
ഇന്നക്കണ്ണീർ നിറമിഴി, മുകിൽ മൂടിടും വാസരത്തിൽ
നെന്ന ടാ, തഴകിൽ വിടരാതംബുജം േപാെല കാണാം.

ശുദ്ധ സ്നാനം തുടരുമവൾതൻ ചു വാ ന്ന വീർപ്പാൽ
മുഗ്ദ്ധയ്ക്കേപ്പാൾ കവിളിലളകം പാറിടും മന്ദം മന്ദം;
സിദ്ധിച്ചീടും കനവിലിവനിൽ േച്ചരുവാനായ് േക്കാതി ം,
നി െയ്ക്കന്നാൽ മിഴികളിലിടം ക നീരാൽ ലഭിക്കാ.

െകട്ടാക്കിക്കാർ കുഴലവൾ മലർമാല ചൂടാെതെയേന്ന,
കഷ്ടം! ശിക്ഷാവിധി കഴിയേവ ഞാനഴിേക്കണ്ടതിേപ്പാ
െതാട്ടാൽ േനാവുംപടി ജടപിടിച്ചക്കവിൾത്തട്ടിൽ വീേഴ്ക
നീ ം നീളൻ നഖവിരലിനാൽ നീക്കിടും െമെല്ല െമേല്ല.

േശാഷിേച്ചറ്റം തളരുമുടെലന്നാകിലും സുന്ദരം താൻ,
ഭൂഷാജാലം െവടിയുമതിെന ശയ്യയിൽ പെയ്യവ ം;
വർഷാംബുക്കൾ നയനജലമായ് വാർത്തിടും കാൺകിൽ നീയും
ഈഷൽ േവണ്ടാ കരുണയലീവുേള്ളാരിേലറീടുമേല്ലാ?

എേന്നാടുള്ളിൽ ണയമധികം നിൻ സഖി േതാഴാ!
വന്നീടാമീനില, യതറിേവനാദ്യ േവർപാടിതിങ്കൽ;
തെന്നത്താെനൻ മഹിമയഭിമാനി ഞാൻ െചാൽവതല്ല
നിൻ േന ങ്ങൾ ടെന െവളിവായ് ത്തീരുമിെച്ചാന്നെതല്ലാം.

ചി ം കൂന്തൽ മിഴികെള മറച്ചഞ്ജന ീെയാഴിഞ്ഞി-
ട്ടിന്നച്ചില്ലീലതമധുവുമുേപക്ഷി ലീലാവിഹീനം;
നിെന്നക്കാൺെക ിയെമാഴിയുടൻ േകൾ വാനായ് ടി ം
കന്യയ് ക്കേപ്പാളിടതു മിഴിേയാ െമെല്ല നിേല്ലാ ലം േപാൽ.

മുത്താരങ്ങൾ ഹതവിധിവശാൽ വി െമൻ ൈകനഖത്തിൻ
ചി ാംമാ ം സുരത സമയാന്ത്യത്തിൽ ഞാൻ േ മപൂർവ്വം
നിത്യം മന്ദം തഴുകുമഴകിൽപച്ചവാഴത്തടെയ്ക്കാ-
ത്തത്തയ്യൽ ള്ളിടതു തുടയും െമെല്ലെമെല്ല ടി ം.
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നീെയ േമ്പാൾ ണയിനിയവൾ ദുർല്ലഭം നി പൂെണ്ട-
ന്നായാൽ ചാര ണരുവതിനായ് കാ വാഴ് െകാച്ചെയേന്യ;
േ യാെനെന്നക്കമനികനവിൽക്ക ടൻ പുൽകിേയക്കാം
നീെയൻ േതാഴാ! തടയരുതിവൾക്കി ൈകവന്ന ഭാഗ്യം.

നിൻ നീർ ള്ളി ളിെരഴുമിളം കാറ്റിനാല ണർന്നാൽ
മി ം കണ്ണിെന്നാരു െതളിമ നൽപ്പിച്ചക വുേപാെല;
ജന്നൽ ഭാഗ ടനവൾ തുറിച്ച നിൻേനർ േനാ ം
മിന്നൽ കൂടാതിടിെയാലികളാം വാ കൾ െചൽക ധീരം.

കാന്തന്നിഷ്ടൻ മുകിലറിക ഞാൻ, േഹ സനാേഥ! ിയൻ തൻ
സേന്ദശം െകാണ്ടരികിൽ വരുേവൻ നിെന്നാേടാതീടുവാനായ്
പാന് ഥൻമാരാം പതികെള ഗൃഹം പൂകിയാക്കാന്തൻമാർ തൻ
കൂന്തൽ േവർക്കാൻ ചടുലമിടിയാലാസ്ഥേയ ന്നവൻ ഞാൻ.

ആശാപൂർവ്വം കമനിതിരിയും ബാക്കിേകട്ടീടുവാനീ-
േപശൽ േകട്ടാൽ ിയെമാടു ഹനുമാെനയസ്സീത േപാെല;
വിശ്വസ്ഥൻമാരരുളിയറിയും ഭർ വൃത്താന്തേമതു-
മാശ്വാസത്തിൽ രതിസുഖ സമം നാരിമാെര മേല്ലാ?

ദീർഘായുഷ്മൻ! പറക സഖിേയാെടെന്റ വാക്കായു മേങ്ങ-
ഭാഗ്യത്തി ം ”ദയിത നബേല! രാമഗിര്യാ മത്തിൽ
ഭാഗ്യത്താലിന്നപകടെമഴാതു േചാദി സൗഖ്യം;”
േയാഗ്യ വാക്യം നിയതമിതു താനാർത്തേരാടാദ്യേമാദാൻ.

”ദൂരത്തായ് ദുർവ്വിധിയിലുഴലും േതാഴനുൽകണ്ഠയാലുൾ-
േച്ചരും വീർപ്പിട്ടതി കൃശവൻ തപ്തബാഷ്പം െപാഴി .;”
േതാരാക്കണ്ണീെരാഴുകി മുഴുകുന്നാധിയാൽ വീർപ്പിടും നിൻ
പാരം േനർെത്താരുടലിെനാടവൻ ഭാവന സംഗേമൽ .

ഓതാേമതും സഖികളറിെകക്കാര്യെമന്നാകിലും നിൻ
കാതിൽെച്ചാ ം മുഖമിതു െതാടാൻ കൗതുകേത്താെട മുന്നം;
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കാതങ്ങൾക്കിന്നകെല മിഴിയും കാതുെമത്താത്തിടത്താ-
േയാതുന്നീമട്ടഴെലാടു വിേശഷങ്ങെളൻ നാവിലൂെട.

കാ ഞാഴൽ െക്കാടിയിലുടൽ, െവൺതിങ്കളിൽ നി ഖ ീ,
െപണ്മാൻ കണ്ണിൽ ചലമിഴി മയിൽപ്പീലിയിൽ േകശഭാരം,
കുേഞ്ഞാളത്തിൽ പുരികവിളയാട്ടങ്ങളും േകാപശീേല!
കാണ്മീലിന്നിെങ്ങവിെടയുമിവൻ നിെന്റ രൂപെത്തെയാന്നായ്.

നിെന്ന േ മ ഭിതവതിയായ് കാവി മണ്ണാൽ വരച്ചി-
െട്ടെന്നക്കാൽക്കൽ വീഴുവതിവിധം േചർത്തീടാനാ ഹിേക്ക,
ചി ം കണ്ണീർ തടയുവതിനാലാവതില്ലി ചി ം-
തന്നിൽേപ്പാലും ഹതവിധി സഹിപ്പീല നാെമാ േചരാൻ.

ഞാേനെറക്കാെത്താരു കനവിൽ നിൻേമനി കെണ്ടാ പുൽകാ-
നാനന്ദേത്താടിരുകരമുടൻ വായുവിൽ നീട്ടിടുേമ്പാൾ
ദീനത്വം ക, ണ്ടഴെലാടടവീ േദവകൾ തപ്ത ബാഷ്പം
നൂനം വീ ം തളിരിലകളിൽ മുത്തിേനാളം മുഴുപ്പായ്.

ദാരുക്കൾ തൻ തളിരുകൾ മുറിച്ചായതിൻ പാൽ സുഗന്ധം-
േചാരും കാറ്റാ ഹിമഗിരിതടം തന്നിൽ നിെന്നത്തിടുേമ്പാൾ
പാരം പുൽകും പതിവിലതിെന,സ്സൽഗുേണ! നിത്യവും ഞാൻ
േനേര നിെന്നത്തഴുകി വരുേവാെനന്നേതാർത്തി േമാദാൽ.

നീളും രാവിക്ഷണ മകലുവാെന പായം സുമാംഗീ?
കാളും ചൂടിപ്പകലിനു കുറഞ്ഞീടുവാെന മാർഗ്ഗം?
പാളും േമാഹം പലതുമിതുേപാൽ വ്യർത്ഥേമാർ ഞാനി-
ന്നാളല്ലാതിക്കഠിന വിരഹം നിസ്സഹായൻ സഹി .

പാരാതീനാ, മണയുെമാരുമിെച്ച ഞാേനാർ ൈധര്യം-
േചാരാെതണ്ണിക്കഴിവു, സുമുഖീ! നീയുമമ്മ വാഴ്ക;
ആരുെണ്ട ം സുഖേമാ, ടഥവാ ദുഃഖെമാെന്ന മുേള്ളാർ?
പാരിൽ മർത്ത്യസ്ഥിതിെയാരു രഥത്തിെന്റ ച ത്തിെനാപ്പം.
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ഉത്ഥാൈനകാദശിയിൽ ഹരിതാൻ നി വിട്ടെങ്ങണീേക്ക-
െയ ം ശിക്ഷാവിധി, യതിനിനിക്കാക്കണം നാലുമാസം,
ചിേത്ത വാ ം വിരഹമതിനാൽ വ്യർത്ഥമാം േമാഹെമല്ലാം
െമ ം രാഗാൽ തുടെര നുകരാം ശാരദ നിലാവിൽ.

”ഏണാക്ഷീ നാമിരവിെലാരുനാൾ െമത്തേമൽ നി െചേയ്ക
േകണാൾ, െഞട്ടിഭയെമാടുടേന നീയുണർന്നെങ്ങണീറ്റാൾ;
നാണം േചരും ചിരിെയാടിവേനാേടാതി സ്വപ്നത്തിെലെന്ന-
ക്കാണാേയേതാ യുവതിെയാടുടിവൻ സംഗമി െവന്നായ്.”

ഈ വാക്യം നീ െതളിവിനു ധരിച്ചി ഞാൻ ാണേനന്തി-
ജ്ജീവി ന്നന്നറിക, നുണകൾ വിശ്വസിെക്കാല്ല നാേഥ!
”േപാവും േ മം െനടിയ വിരഹത്താ;ലിതിൽ സത്യമില്ല,
ൈകവന്നീടാൻ െകാതിയിൽ നിധിയായ് മാറുമക്കാമെമല്ലാം.”

വല്ലതിന്നീ വിരഹമറിയും ഖിന്നേയയാശ്വസിപ്പി-
ല്ലാസേത്താടിവിെട യടയാളം ഹിെച്ചത്തി േവഗം

മുല്ല േപാലുടനുതിരുമാറാെയാെരൻ ജീവേനയും
നേല്ലാൻ വെന്നന്നരികിലറിയിച്ചക്ഷണം രക്ഷ െച .

അൻപാൽ നീെയന്നഭിമതമുടൻ െച വാൻ നിശ്ചയിേച്ചാ?
ഗംഭീരൻ നീ മറുപടി പറഞ്ഞീടുകിെല്ല റേച്ചൻ,
അൻപായ് േവഴാമ്പലിനു ജലേമകു നീ മൗനമായ് ത്താൻ;
മുമ്പിൽെച്ച ന്നവരുെട ഹിതം െചയ്തീടു ത്തമന്മാർ.

േസ്നഹത്തേലാ, മുകിൽവര! യിവന്നാധിക ള്ളലിേഞ്ഞാ,
േമാഹത്താൽ ഞാനനുചിതമേപക്ഷിക്കിലും െചയ്തിേടണം;
േദഹെത്തപ്പിന്നഴെകാടുധരി,ച്ചിഷ്ടേദശം ഗമിക്കാം
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