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This book is a compilation of a variety of traditional Malayalam rhymes and
songs.

Scripts

are

presented

both

in

Malayalam

and

English.

Malayalam

alphabets with transliteration and pronounciation are also included for reference.
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Malayalam Alphabets
The

Malayalam

Consonants
alphabets

alphabets

are

classified

(വ്യഞ്ജനം, vyañjanam).
and

corresponding

as

The

Vowels
charts

(സ്വരം, svaram)

below

Malayalam pronunciations

show

the

expressed

and
malayalam

in

English

following the International Phonetic Alphabet (IPA).

Vowels (സ്വരം, svaram) with transliteration and pronounciation

letter
അ
ആ
ഇ
ഈ
ഉ
ഊ
ഋ
ഌ
എ
ഏ
ഐ
ഒ
ഓ

ഔ

അം
അഃ

transliteration
a
ā
i
ī
u
ū
ri
li
e
ē
ai
o
ō
au
am
aḥ

1

as in
cart
father
sit
seat
full
fool
better
bottle
eight
eight but longer
mile
sole
coat
cow
come
aha

Consonants (വ്യഞ്ജനം,vyañjanam ) with transliteration and
pronounciation
letter
ക
ഖ
ഗ
ഘ
ങ

transliteration
ka
kha
ga
gha
ṅa

as in
sky
cake
go
Ghana
sing

ച
ഛ
ജ
ഝ
ഞ

ca
cha
ja
jha
ña

church
which hand
junior
Aspirated j
cologne

ട
ഠ
ഡ

ṭa
ṭha
ḍa
ḍha

ണ

ṇa

total
got the but retroflex
dog but retroflex
bond her hair but
retroflex
earn

ത
ഥ
ദ
ധ
ന

ta
tha
da
dha
na

thumb
path
the
Aspirated d
nose

പ
ഫ

pa
pha

ബ
ഭ
മ
യ

ba
bha
ma
ya

pain
has two
pronunciations, either
as football or
aspirated p
big
aspirated b
mother
yes

ഢ

2

ര
ല
വ്
ശ
ഷ
സ്
ഹ
ള
ഴ
റ

Spanish tres
laugh
curve
sugar
shun
so
head
Swedish sorl
run
Spanish rojo

ra
la
va
śa
ṣa
sa
ha
ḷa
ḻa
ṟa

Chillu letters (ചിലലക്ഷരം, cillakṣaram )
ൺ

NN

ൻ
ർ
ൽ
ൾ
ൿ

N
RR
L
LL
K
Chandrakkala ്

Virama

്

ക്
വ്
Samvruthokaram
നു്

k
v
ന (= ന +

് +
nŭ

3

്)

Common consonant ligatures (കൂട്ടക്ഷരം)
letter
ക്ക
ങ്ക
ങ്ങ
ച്ച
ച്ഛ
ഞ്ച
ഞ്ഞ
ക്ഷ
ത്ത
ജ്ഞ
ട്ട
ണ്ട
ണ്ണ
ത്ത
ന്ത
ന്ധ
ന്ന
പ്പ
മ്പ
മ്മ
ബ്ബ
യ്യ
വ്വ
കയ
പയ
കവ
പവ
റ്റ
ൻറ
ക്ല
പ്ല
ലല
ക്ക
ക്പ
ർഗ

transliteration
kka
ṅka
ṅṅa
cca
ccha
ñca
ñña
kṣha
tra
jña
ṭṭa
ṇṭa
ṇṇa
tta
nta
ndha
nna
ppa
mpa
mma
bba
yya
vva
kya
pya
kva
pva
ṯṯa
nṯa
kla
pla
lla
kra
pra
rga
4
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1.

ദേശീയഗാനം
dē śī ya gā na m
ജന ഗണ മന അധിനായക ജയദേ
jana gaṇa mana adhināyaka jayahē
ഭാരത ഭാഗയ വിധാതാ
bhāratha bhāgya vidhāthā
പഞ്ചാബ് സിന്ധു ഗുജറാത്ത് മറാത്താ
pañcābŭ sindhu gujarāttŭ maṟāttā
ത്ോവിഡ ഉത്കല് ബംഗാ
drāviḍa uthkala bamgā
വിന്ധയ േിമചല് യമുനാ ഗംഗ
vindhya himācala yamunā gamgā
ഉച്ഛല് ജല്ധി തരംഗ
ucchala jaladhi taramga
തവ ശുഭ നാദമ ജാദഗ
tava śubha nāmē jāgē
തവ ശുഭ ആശിഷ മാദഗ
tava śubha āśiṣa māgē
ഗാദേ തവ ജയ ഗാഥാ
gāhē tava jaya gāthā
ജനഗണമംഗള ോയക ജയദേ
jana gaṇa mamgaḷa dāyaka jayahē
ഭാരത ഭാഗയ വിധാതാ
bhāratha bhāgya vidhāthā
ജയ ദേ ജയ ദേ ജയ ദേ
jaya hē jaya hē jaya hē
ജയ ജയ ജയ ജയ ദേ
jaya jaya jaya jaya hē

മോകവി രവീത്രനാഥ ൊദഗാർ

Mahākavi ravīntranātha ṭāgōRR
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2. കുരുവി (kuruvi )

വാ കുരുവി വരു കുരുവി വാഴകകദമല്ിരി കുരുവി
vā kuruvi varu kuruvi vāḻakaimēliri kuruvi
നാരു തരാം ചകിരി തരാം കൂെുോോൻ കൂടെ വരാം
nāru tarām cakiri tarām kūṭunṭākkāN kūṭe varām
ടവയില്ദല്ല ചൂെദല്ല തണല്ില്ിരിേുക സുഖമദല്ല
veyilalle cūṭalle taṇalilirikkuka sukhamalle
നീ ടവറുടത ദപാകരുദത തണൽ കിട്ടാടത ദപാകരുദത
nī verute pōkarutē taṇaL kittāte valayarutē

ജി. ശങ്കരേുറുപ്
Ji . śaṅkarakkuṟappŭ)
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3. കാദേ കാദേ കൂടെവിടെ (kākkē kākkē kūṭeviṭe)

കാദേ കാദേ കൂടെവിടെ
kākkē kākkē kūṭeviṭe
കൂട്ടിനകടത്താരു കുഞ്ഞുദോ
kūṭṭinakattoru kuññuṇṭō
കുഞ്ഞിന് തീറ്റ ടകാെുോഞ്ഞാൽ
kuññinu tīṟṟa koṭukkāññāL
കുഞ്ഞു കിെന്നു കരഞ്ഞീെും
kuññu kiṭannu karaññēṭum
കുദഞ്ഞ കുദഞ്ഞ നീ തരുദമാ
kuññē kuññē nī tarumō
നിന്നുടെ കകയിടല് ടനയ്യപം
ninnuṭe kaiyile neyyappam
ഇല്ല തരില്ലീ ടനയ്യപം
Illa tarillī neyyappam
അദയ്യാ കാദേ പറ്റിദച്ചാ
ayyō kākkē pattichō

ഉള്ളൂ ർ. എസ്. പരദമശവരയ്യർ
uḷḷūRR. es. paramēśvarayyaRR
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4. തദപാ തദപാ തപാണി (tappō tappō tappāṇi)
തദപാ തദപാ തപാണി
tappō tappō tappāṇi
തപുകുെുേയിടല്ന്താണ്
tappu kuṭukkayilentāṇŭ
മുത്തശ്ശി തടന്നാരു മുത്തുദോ
muttaśśi tannoru muttuṇṭō
മുത്തിന് മുങ്ങാൻ ദതനുദോ (തദപാ തദപാ …)
muttinu muṅṅāN tēnuṭō
(tappō tappō)
പാല്െ തിന്നാൻ കക ടകാട്ട്
pālaṭa tinnāN kai kottŭ
പായസമുണ്ണാൻ കക ടകാട്ട്
pāyasamunnāN kai kottŭ
മുത്തുടകാല്ുസു കില്ുേിടോടോരു
muttukolussu kilukkikkoṇṭoru
മുത്തം വാങ്ങാൻ കക ടകാട്ട്
muttam vāṅṅāN kai kottŭ

(തദപാ തദപാ …)
(tappō tappō)

പാെിയുറോൻ തത്തമ്മ
pāṭiyuṟakkāN tattamma
പാല് കറോൻ പയ്യമ്മ
pālŭ kaṟakkāN payyamma
ദകറി നെോൻ കുട്ടന് തുള്ളാൻ
kēṟi naṭakkāN kuttannu tuḷḷāN
പാവകുതിര മരകുതിര
pāvakutira marakutira
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(തദപാ തദപാ …)
(tappō tappō)

5. ടകാച്ചു പൂച്ചേുഞ്ഞു (koccu pūccakuṅṅu)

ടകാച്ചു പൂച്ചകുഞ്ഞിടനാരു ടകാച്ചമളി പറ്റി
koccu pūccakuṅṅinoru koccamiḷi patti
കാച്ചി വച്ച ചൂട് പാല് ഓെി ടചന്ന് നേി
kācci vacca cūṭŭ pālŭ ōṭi cennŭ nakki
കുഞ്ഞു നാവ് ടപാള്ളിദപായി കുഞ്ഞിപൂച്ച ദകണു
kuṅṅu nāvŭ poḷḷippōyi kuṅṅipūcca kēṇu
മയാവു .. മയാവു .. മയാവു .. മയാവു ..
myāvu .. myāvu .. myāvu .. myāvu ..
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6. ടകാച്ചു പൂമ്പാറ്റ (koccu pūmpāṭṭa)
പൂമ്പാദറ്റ ടകാച്ചു പൂമ്പാദറ്റ
pūmpāṭṭē koccu pūmpāṭṭē
പൂവില്ിരിേണ പൂമ്പാദറ്റ
pūvilirikkaṇa pūmpāṭṭē
നാട് ചുറ്റണ പൂമ്പാദറ്റ
nāṭŭ cuttaṇa pūmpāṭṭē
ഓെി വരണ പൂങ്കരദള
ōṭi varaṇa pū ṅkaral ē
പാല് തരാം ഞാൻ വാ വാ
pālŭ tarām ñāN vā vā
ദതനും തരാം ഞാൻ വാ വാ
tēnum tarām ñāN vā vā
പാല് തരാം ഞാൻ ദതനും തരാം ഞാൻ
pālŭ tarām ñāN tēnum tarām ñāN
പവിഴച്ചുേിടല്ാരുമ്മ തരാം
paviḻaccuṇṭilorumma tarām
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7. അണ്ണാറേണ്ണാ (aṇṇāṟakkaṇṇā )

അണ്ണാറേണ്ണാ ടതാണ്ണൂറു മൂോ
aṇṇāṟakkaṇṇā toṇṇūṟu mūkkā
ഉണ്ണിേു മാമ്പഴം തന്നാടട്ട
uṇṇikku māmpaḻam tannāttē
ഉണ്ണീടെ വായില് കപദല്ാെിോം
uṇṇīṭe vāyilŭ kappalōṭikkām
ഉണ്ണിേു മാമ്പഴം തന്നാടട്ട
uṇṇikku māmpaḻam tannāttē
ഉണ്ണാൻ അമ്മ വിളിേും മുദമ്പ
uṇṇāN amma viḷikkum mumpē
ഉണ്ണിേു മാമ്പഴം തന്നാടട്ട
uṇṇikku māmpaḻam tannāttē
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8. ഒന്നാനാം കുന്നിദേൽ (onnānām kunniNmēL )

ഒന്നാനാം കുന്നിദേൽ ഒരെിമണ്ണിദേൽ
onnānām kunniNmēL oraṭimaṇṇiNmēL
ഒരായിരം കിളി കൂെു വച്ചു
orāyiram kiḷi kūṭu vaccu
കൂട്ടിന്നിളംകിളി താമരകപങ്കിളി
kūttinniḷamkiḷi tāmarapaiṅkiḷi
താനിരുന്നാെുന്ന ടപാദന്നാല്
tānirunnāṭunna ponnōla
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9. ഒന്നാനാം ടകാച്ചുതുമ്പി (onnānām koccutumpi )
ഒന്നാനാം ടകാച്ചുതുമ്പി എന്ടറ കൂടെ ദപാരുദമാ നീ
onnānām koccutumpi enṯe kūṭe pōrumōnī
നിന്ടറ കൂടെ ദപാരുടമങ്കിൽ എടന്തല്ലാം തരുടമനിേ്
ninṯe kūṭe pōrumeṅkiL entellām tarumenikkŭ
ഇട്ടിരിോൻ ടപാന്തെുേ ഇട്ടുണ്ണാൻ ടപാൻ തളിക
iṭṭirikkāN pontaṭukka ittuṇṇāN poNtaḷika
കക കഴുകാൻ ടവള്ളിേിേി കക ദതാർത്താൻ പുള്ളി പട്ടു
kai kaḻukāN veḷḷikkiṇṭi kai tōRttāN puḷḷi paṭṭu
കളിപാദനാ കളം തരുദവൻ കുളിോദനാ കുളം തരുദവൻ
kaḷippānō kaḷam taruvēN kuḷikkānō kuḷam taruvēN
ഒന്നാനാം ടകാച്ചുതുമ്പി എന്ടറ കൂടെ ദപാരുദമാ നീ
onnānām koccutumpi enṯe kūṭe pōrumōnī
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10. പൂദച്ച പൂദച്ച (pūccē pūccē )

പൂദച്ച പൂദച്ച അയ്യദയ്യാ
pūccē pūccē ayyayyō
കാച്ചിയ പാല് കുെിച്ചദല്ലാ
kācciya pālŭ kuṭiccallō
അമ്മ വരും മുദമ്പാെിദോ
amma varum mumbōṭikkō
അെി കിട്ടീെും സൂക്ഷിദച്ചാ
aṭi kittīṭum sūkṣhiccō

15

11. പമ്മി നെേും പൂച്ച (pammi naṭakkum pūcca )
പമ്മി പമ്മി നെേും പൂച്ച
pammi pammi naṭakkum pūcca
പാത്തം തട്ടി മറി േും പൂച്ച
pātram taṭṭi maṟikkum pūcca
കണ്ണെച്ച് കിെേും പൂച്ച
kaṇṇaṭaccu kiṭakkum pūcca
എല്ിടയ ടചന്ന് പിെിേും പൂച്ച
eliye cennu piṭikkum pūcca
പൂച്ചേുടേ നടല്ലാരു മീശ
pūccakkuṇṭe nalloru mīśa
കാച്ചിയ പാല് കുെിോനാശ
kācciya pālŭ kuṭikkānāśa
പമ്മി പമ്മി നെേും പൂച്ച
pammi pammi naṭakkum pūcca
പാത്തം തട്ടി മറി േും പൂച്ച
pātram taṭṭi maṟikkum pūcca
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12. ചൂളമെിച്ചു വരുന്നുദേ തീവേി (cūḷamaṭiccu varunnuṇṭē tīvaṇṭi )

ചൂളമെിച്ചു വരുന്നുദേ ചീറിപാഞ്ഞു വരുന്നുദേ
cūḷamaṭiccu varunnuṇṭē cīṟippāññu varunnuṇṭē
പുകയും തുപി വരുന്നുദേ വല്ിടയാരു വേി തീവേി
pukayum tuppi varunnuṇṭē valiyoru vaṇṭi tīvaṇṭi
എടന്താരു ദവഗം ആ ോ ോ എടന്താരു നീളം ആ ോ ോ
entoru vēgam ā hā hā entoru nīḷam ā hā hā
ആളുകൾ എത്ത ആയാല്ും ദകറിപറ്റാൻ ഇെമുദേ
āḷukaLL etra āyālum kēṟippaṭṭāN iṭamunṭē
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13. പൂഞ്ചിറകുള്ള പൂമ്പാറ്റ (pūñciṟakuḷḷa pūmpāṭṭa)
പൂവിടന ദനാേി പാറി വരും
pūvine nōkki pāṟi varum
പൂഞ്ചിറകുടള്ളാരു പൂമ്പാറ്റ
pūñciṟakuḷḷoru pūmpāṭṭa
പൂദന്തനുേ് മെങ്ങുദമ്പാൾ
pūntēnuṇṭŭ maṭaṅṅumpōLL
പൂവിനു റ്റാറ്റാ നൽകുദന്നാ
pūvinu ṭṭaṭṭa nalkunnō
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14. മഴ (mazha)

മഴ മഴ മഴ മഴ മഴ വന്നു
mazha mazha mazha mazha mazha vannu
മാനത്തുടന്നാരു മഴ വന്നു
mānathunnoru mazha vannu
മല്യുടെ മുകളിൽ തങ്ങാടത
malayude mukalil thangāthe
മാളിക മുകളിൽ തങ്ങാടത
mālika mukaliL thangāthe
മഴ മഴ മഴ മഴ മഴ വന്നു
mazha mazha mazha mazha mazha vannu
മിഴികൾേുത്സവമായ് വന്നു.
mizhikaLkkuLsavamāyŭ vannu.

കുഞ്ഞുണ്ണി
Kunjunni
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15. പുഞ്ചിരിേും ടകാച്ചു പൂമ്പാറ്റ (puñcirikkum koccu pūmpāṭṭa)
പൂേൾ ദതാറും പുഞ്ചിരിേും ടകാച്ചു പൂമ്പാദറ്റ
pūkkaLL tōṟum puñcirikkum koccu pūmpāṭṭē
പൂഞ്ചിറകിൻ വര്ണദമഴും ആരിതു തന്നു
pūñciṟakiN vaRRṇṇamēḻum āritu tannu
ടകാച്ചു പൂേൾ തന്നഴകിൽ മയങ്ങിദയാ
koccu pū kkLL tannaḻakiL mayaṅṅiyō
നല്ല പൂമണം നൽകി മയങ്ങിദയാ (പൂേൾ ദതാറും)
nalla pūmaṇam naLki mayaṅṅiyō (pūkkaLL tōṟum)
മാനടത്ത മഴവില്ലിൻ ഭംഗിദയാ
mānatte maḻavilliN bhamgiyō
നൃത്തമാെീെും മയില്ിന്ടറ പീല്ിദയാ
nrittamāṭīṭum mayilinṭe pīliyō
എങ്ങിടന എങ്ങിടനയീ വർണ്ണജാല്ങ്ങൾ
eṅṅine eṅṅineyī vaRṇṇajālaṅṅaLL
എങ്ങു നിടന്നങ്ങു നിന്നു ദനെി നീടയത്തി (പൂേൾ ദതാറും ...)
eṅṅu ninneṅṅu ninnu nēṭi nīyetti (pūkkaLL tōṟum)
ചാരുതദയാല്ുമീ ചിറകുകൾ - ഒന്നു
cārutayōlumī ciṟakukaLL - onnu
ചാടര ഞാൻ കദോടട്ട ശല്ഭദമ
cārē ñāN kaṇṭōṭṭe śalabhamē
ചാരത്തായ് ഒന്നിരിേൂ ടകാച്ചു പൂമ്പാദറ്റ
cāratāy onnirikkū koccu pūmpāṭṭē
ചാരുവാം ദമനി ഞാൻ ഒന്നു ടതാദട്ടാദട്ട. (പൂേൾ ദതാറും ...)
cāruvām mēni ñāN onnu toṭṭōṭṭē (pūkkaLL tōṟum)
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16. ടകാച്ചു കുഞ്ഞിൻ അച്ഛൻ (koccu kuññinŭ acchaN)

ടകാച്ചു കുഞ്ഞിൻ അച്ഛടനാരു കച്ച വാങ്ങാൻ ദപായി
koccu kuññinŭ acchanoru kacca vāṅṅāN pōyi
ടകാച്ചിയിടല് ടകാച്ചല്യിൽ ദതാണി മുങ്ങി ദപായി
kocciyile koccalayiL tōṇi muṅṅipōyi
കാത്തിരുന്ന ടചമ്പരുന്ത് റാഞ്ചി ടകാേു ദപായി
kāttirunna cemparuntŭ ṟāñci koṇṭu pōyi
ടതേു ടതടോരു കത മരത്തി ൽ ടകാേു ടചന്നു ടവദച്ച
tekku tekkoru tai marattiL koṇṭu cennu veccē
കാർത്തു നിൻടറ ദതാർടത്തവിടെദന്നാർത്തു ദനാടേെി കാ ർത്തു
kāRttu ninnṭe tōRttevidennōRttu nōkkeṭi kāRttu
കാർത്തു നിന്ടറ ദതാർടത്തങ്ങാനും കൂർത്ത മുള്ളിൽ ദകാർദത്താ
kāRttu ninnṭe tōRtteṅṅānum kūRtta muḷḷiL kōRttō
കാർത്തിക താൻ വളർത്തിടയാരു മൂത്ത ദമാടള കാർത്തു
kāRttika tāN vaḷaRttiyoru mūtta mōḷe kāRttu
കാർത്തു നിന്ടറ ദതാർടത്തങ്ങാനും കൂർത്ത മുള്ളിൽ ദകാർദത്താ
kāRttu ninnṭe tōRtteṅṅānum kūRtta muḷḷiL kōRttō
ഇെയ്േിെയ്േ് എദന്നാട് മിേിയാ നിനേ് എന്താെി ദചതം
iṭakkiṭakkŭ ennōṭŭ miṇṭiyā ninakkŭ entāṭi cētam
കാർത്തിക താൻ വളർത്തിടയാരു മൂത്ത ദമാടള കാർത്തു
kāRttika tāN vaḷaRttiyoru mūtta mōḷe kāRttu
കുോ മേി കുത്ോ മേി വഴില് ഒരു പാമ്പ്
kuṇṭā maṇṭi kuṇṭrā maṇṭi vaḻilŭ oru pāmpŭ
ദപാണ ദപാേില് ഓെി വടന്നാരു നേും നേി ദപാടയ
pōṇa pōkkilŭ ōṭi vannoru nakkum nakki pōye
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17. പൂമ്പാറ്റ (pūmpāṭṭa )
പൂവുകൾ ടതേും പൂമ്പാറ്റ
pūvukaLL teṇṭum pūmpāṭṭa
പൂടമ്പാെി പൂശും പൂമ്പാറ്റ
pūmpoṭi pūśum pūmpāṭṭa
പൂദന്തനുണ്ണും പൂമ്പാറ്റ
pūntēnuṇṇum pūmpāṭṭa
പൂവില്ുറങ്ങും പൂമ്പാറ്റ (പൂവുകൾ.... )
pūviluṟaṅṅum pūmpāṭṭa
(pūvukaLL….)
എന്ത് ടവളിച്ചം പൂമ്പാദറ്റ
entŭ veḷiccam pūmpāṭṭē
എന്ത് ടതളിച്ചം പൂമ്പാദറ്റ
entŭ teḷiccam pūmpāṭṭē
മഴവില്ലാദണാ നിന്നമ്മ
maḻavillāṇō ninnamma
തരുദമാ നീടയാരു കുഞ്ഞുമ്മ
tarumō nīyoru kuññumma
.

(പൂവുകൾ.... )
(pūvukaLL….)

ഒന്നു ടതാെടട്ട ദനാവാടത
onnu toṭaṭṭe nōvāte
നിന്നു തരാദമാ ദപാവാടത
ninnu tarāmō pōvāte
ല്ല്ാല്ല്ല്ല്ല് ..ല്ല്ാല്ല്ല്ാ .
lalā lalalalala lalālalalā
മുങ്ങാം ടപാങ്ങാം ഇളടവയില്ിൽ
muṅṅām poṅṅām iḷaveyiliL
നീന്താം മറിയാം ടപാന്ടവയില്ിൽ (പൂവുകൾ.... )
nīntām mariyām poNveyiliL
(pūvukaLL….)
ല്ല്ാല്ല്ല്ല്ല് ..ല്ല്ാല്ല്ല്ാ .
lalā lalalalala lalālalalā
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18. കൂകു കൂകും തീവേി (kūku kūkum tīvaṇṭi)
കൂകു കൂകും തീവേി
kūku kūkum tīvaṇṭi
കൂകിപായും തീവേി
kūkippāyum tīvaṇṭi
കൽേരി തിന്നും തീവേി
kaLkkari tinnum tīvaṇṭi
ടവള്ളം ദമാന്തും തീവേി
veḷḷam mōntum tīvaṇṭi
ടവയില്ദത്താെും തീവേി മഴയദത്താെും തീവേി
veyilattōṭum tīvaṇṭi maḻayattōṭum tīvaṇṭi
രാപകദളാെും തീവേി തളർന്നു നില്കും തീവേി
rāppakal ōṭum tīvaṇṭi taḷaRnnu niLkkum tīvaṇṭi
കൂകു കൂകും തീവേി
kūku kūkum tīvaṇṭi
കൂകിപായും തീവേി
kūkippāyum tīvaṇṭi
കൽേരി തിന്നും തീവേി
kaLkkari tinnum tīvaṇṭi
ആോ നടല്ലാരു തീവേി
āhā nalloru tīvaṇṭi
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19. കുഞ്ഞിയമ്മയും മേളും ( kuñciyammayum makkaḷum )
കുഞ്ചിയമ്മേഞ്ചു മേളാടണ
kuñciyammakkañcu makkaḷāṇe
അഞ്ചാമദനാമന കുഞ്ചുവാടണ
añcāmanōmana kuñcuvāṇe
പഞ്ചാര വിറ്റു നെന്നു കുഞ്ചു
pañcāra viṭṭu naṭannu kuñcu
പഞ്ചാരകുഞ്ചുടവന്നു ദപര് വന്നു
pañcāra kuñcuvennu pēru vannu
വഞ്ചിയിൽ പഞ്ചാര ചാേ് വച്ചു
vañciyiL pañcāra cākku vaccu
തുഞ്ചത്തിരുന്നു തുഴഞ്ഞു കുഞ്ചു
thuñcattirunnu tuḻaññu kuñcu
പഞ്ചാര തിന്നു മെുത്തു കുഞ്ചു
pañcāra tinnu maṭuttu kuñcu
ഇഞ്ചി കെിച്ചു രസിച്ചു കുഞ്ചു
Iñci kaṭiccu rasiccu kuñcu
കുഞ്ചിയമ്മേഞ്ചു മേളാടണ
kuñciyammakkañcu makkaḷāṇe
അഞ്ചാമദനാമന കുഞ്ചുവാടണ
añcāmanōmana kuñcuvāṇe
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20. ഒന്നാനാം ടകാച്ചു തുമ്പി (onnānām kochu thumbi)
ഒന്നാനാം ടകാച്ചു തുമ്പി
onnānām kochu thumbi
എന്ടറ കൂടെ ദപാരുദമാ നീ
ente kūṭe pōrumō nī
നിന്ടറ കൂടെ ദപാന്നാദല്ാ
ninte kūṭe pōnnālō
എടന്തല്ലാം തരുടമനിേ്
enthellām tharumenikŭ
"ഇട്ടിരിോൻ ടപാൻതെുേ
Iṭṭirikkān poNthaṭukka
ഇട്ടുണ്ണാൻ ടപാൻതിളക
Iṭṭuṇṇān poNthalika
കക കഴുകാൻ ടവള്ളിേിേി
kai kazhukān vellikkindi
കക ദതാർത്താൻ പുള്ളിപട്ട്
kai thōrthān pullippaṭṭŭ
കളിപാദനാ കളം തരുദവൻ
kaḷippānō kaḷam tharuvēN
കുളിപാദനാ കുളം തരുദവൻ
kuḷippānō kuḷam tharuvēN
ഒന്നാനാം ടകാച്ചു തുമ്പി
onnānām kochu thumbi
എന്ടറ കൂടെ ദപാരുദമാ നീ ?"
ente kūṭe pōrumō nī ?"
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21. പാറി നെകും പൂമ്പാറ്റ (pārinaṭakum pūmbātta)
പാറിനെകും പൂമ്പാദറ്റ
pārinaṭakum pūmbāttē
കൂട്ടിനു ഞാനും ദപാരടട്ട
kūṭṭinu ññānum pōrattē
നീല്ാകാശം ചുറ്റിയെിോൻ
Nīlākāsham chuṭṭiyadikkān
നിദന്നാടൊപം പാറടട്ട ?
ninnōdoppam pāraṭṭe?
കുഞ്ഞിപുഴുദവ ദകദട്ടാളൂ,
kunjipuzhuvē kētōlū,
വളരൂ, ദവഗം വല്ുതാകൂ!
Valarū vēgam valuthākū
കുഞ്ഞിച്ചിറകു മുളച്ചാദല്ാ
kunjichiraku mulachālō
എടന്നദപാടല് പറോദല്ാ!
enneppōle parakkālō
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22. അമ്പിളി മുത്തശ്ശി (ampiḷi muttaśśi )
ആകാശടത്ത മുത്തശ്ശി അമ്പിളി മുത്തശ്ശി
ākāśatte muttaśśi ampiḷi muttaśśi
പല്ലില്ലാത്ത മുത്തശ്ശി പാവം മുത്തശ്ശി
pallillātta muttaśśi pāvam muttaśśi
മുത്തശ്ശിയമ്മ ചിരിച്ചാദല്ാ മാനടത്തല്ലാം പൂ വിരിയും
muttaśśiyamma ciriccālō mānattellām pū viriyum
മുത്തശ്ശിയമ്മ കരഞ്ഞാദല്ാ മാനടത്തല്ലാം കരഞ്ഞീെും
muttaśśiyamma karaññālō mānattellām karaññīṭum
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23. തപു ടകാട്ടുണ്ണി തപു ടകാട്ട (tappu koṭṭuṇṇi tappu koṭṭŭ)
തപു ടകാട്ടുണ്ണി തപു ടകാട്ട്
tappu koṭṭuṇṇi tappu koṭṭŭ
അപം തിന്നാൻ തപു ടകാട്ട്
appam tinnāN tappu koṭṭŭ
ആെയുെുോൻ തപു ടകാട്ട്
ātayuṭukkāN tappu koṭṭŭ
ആറ്റിൽ കുളിോൻ തപു ടകാട്ട്
āṭṭiL kuḷikkāN tappu koṭṭŭ
ടപാട്ടിടയ ടതാഴാൻ തപു ടകാട്ട്
poṭṭiye toḻāN tappu koṭṭŭ
തപു ടകാട്ടുണ്ണി തപു ടകാട്ട്
tappu koṭṭuṇṇi tappu koṭṭŭ
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24. അമ്മ (amma)
അമ്മയാണ് സതയം അമ്മ തടന്ന സ്ദനേം
ammayāṇŭ satyam amma tanne snēham
അമ്മയാണ് കണ്മുന്നിൽ കാണുന്ന കേവം
ammayāṇŭ kaNNmunniL kāṇunna daivam
കേവത്തിടനടന്തല്ലാം നേകളുദോ
daivattinentellām naNmakaluṇṭō
അവടയല്ലാം ഈ മണ്ണിൽ അമ്മയിൽ മാത്തം
avayellām īmaṇṇiL ammayiL mātram
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25. ടചല്ലേുരുവി ദതൻകുരുവി (cellakuruvi tēNkuruvi)

ടചല്ലേുരുവി ദതൻകുരുവി
cellakuruvi tēNkuruvi
എന്നുടെ കൂടെ ദപാരുദന്നാ
ennuṭe kūṭe pōrunnō
കൂെുോോൻ ചകിരി തരാം
kūṭuṇṭākkāN cakiri tarām
വള്ളി തരാം ഞാൻ കമ്പു തരാം
vaḷḷi tarām ñāN kampu tarām
കൂട്ടില്ിരുന്നു കഴിോനായി
kūṭṭilirunnu kaḻikkānāyi
പാത്തം നിറടയ ദതനും തരാം
pātram niṟaye tēnum tarām
ടചല്ലേുരുവി ദതൻകുരുവി
cellakuruvi tēnkuruvi
എന്നുടെ കൂടെ ദപാരുദന്നാ
ennuṭe kūṭe pōrunnō
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26. ആ വഴി ദപാകുന്നതാര് (ā vaḻi pōkunnatārŭ)
ആ വഴി ദപാകുന്നതാര്
ā vaḻi pōkunnatārŭ
ആറാട്ടുകാവിടല് ആന.
āṟāṭṭukāvile āna
ഈ വഴി ദപാകുന്നതാര്
ī vaḻi pōkunnatārŭ
ഈറ്റോട്ടിടല് ഈച്ച
īṭṭakkāṭṭile īcca
ആനയും ഈച്ചയും എദങ്ങാട്ട്
ānayum īccayum eṅṅōṭṭŭ
ആവഴി ഈവഴി മുദന്നാട്ട്
āvaḻi īvaḻi munnōṭṭŭ
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27. അയ്യപന്റമ്മ ടനയ്യപം ചുട്ടു (ayyappanṭamma neyyappam cuṭṭu)

അയ്യപന്റമ്മ ടനയ്യപം ചുട്ടു
ayyappanṭamma neyyappam cuṭṭu
കാേ ടകാത്തി കെല്ില്ിട്ടു
kākka kotti kaṭaliliṭṭu
മുങ്ങാ പിദള്ളരു മുങ്ങിടയെുത്തു
muṅṅā piḷḷēru muṅṅiyeṭuttu
തട്ടാപിദള്ളരു തട്ടിടയെുത്തു
taṭṭāppiḷḷēru taṭṭiyeṭuttu
വാങ്ങിയ പിദള്ളർ വായില്ുമിട്ടു
vāṅṅiya ppiḷḷēRR vāyilumiṭṭu
എനിേു മാത്തം കിട്ടിയില്ലദല്ലാ.)
enikku mātram kiṭṭiyillallō
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28. കാദറ്റ വാ (kāṭṭē vā)
അേടര കുന്നിടല് കാദറ്റ വാ
akkare kunnile kāṭṭē vā
ഇേടര കുന്നിടല് കാദറ്റ വാ
ikkare kunnile kāṭṭē vā
അേടര ഇേടര ഓെിനെന്നിട്ടു
akkare ikkare ōṭi naṭanniṭṭu
കിേിളി കൂട്ടുന്ന കാദറ്റ വാ!
kikkiḷi kūṭṭunna kāṭṭē vā
ചേര മാമ്പഴം വീഴ്ത്ത്താൻ വാ,
cakkara māmpaḻam vīḻttāN vā
അേടരയിേടര ഓെി നെന്നിട്ടു
akkareyikkare ōṭi naṭanniṭṭu
കിേിളി കൂട്ടുന്ന കാദറ്റ വാ
kikkiḷi kūṭṭunna kāṭṭē vā
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29. ആന (āna)
ആനയ്ടോത്തിരി വയറുദേ
ānakkottiri vayaruṇṭē
നീളൻ തുമ്പികേയ്യുദേ
nīḷaN tumpikkaiyuṇṭē
തുമ്പപൂവിൻ നിറമുള്ള
tumpapūviN niṟamuḷḷa
കൂർത്ത ടകാമ്പുകൾ രേുദേ.
kūRRtta kompukaLL raṇṭuṇṭē
പുറകു വശടത്താരു വാല്ുദേ
puṟakuvaśattoru vāluṇṭē
വീശി നെോൻ ടചവിയുദേ
vīśi naṭakkāN ceviyuṇṭē
അെിവച്ചങ്ങിടന ഗമയിൽ ദപാകാൻ
aṭivaccaṅṅine gamayiLpōkāN
തെിച്ച കാല്ുകൾ നാല്ുദേ.
taṭicca kālukaLL nālunṭē
കറു കറുദത്താരു നിറമാദണല്ും
kaṟukaṟuttoru niṟamāṇeṅkilum
ടവളുടവളുദത്താരു മനസ്സുദേ.
veḷuveḷuttoru manassuṇṭē
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30. പൂമ്പാദറ്റ ( pūmpāṭṭē)
പാറി നെേും പൂമ്പാദറ്റ
pāṟi naṭakkum pūmpāṭṭē
കൂട്ടിനു ഞാനും ദപാരടട്ട ?
kūṭṭinu ñānum pōraṭṭe
നീല്ാകാശം ചുറ്റിയെിോൻ
nīlākāśam cuṭṭiyaṭikkāN
നിദന്നാടൊപം ദപാരടട്ട
ninnōṭoppam pōṟaṭṭe
കുഞ്ഞിപുഴുദവ ദകദട്ടാളൂ,
kuññipuḻuvē kēṭṭōḷū
വളരൂ ദവഗം വല്ുതാകൂ
vaḷarū vēgam valutākū
കുഞ്ഞിച്ചിറകു മുളച്ചാദല്ാ
ku ññicciṟaku muḷaccālō
എടന്നദപാടല് പറോദല്ാ!
enneppōle paṟakkālō
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31. ഓണത്തപാ (ōṇattappā)
ഓണത്തപാ കുെവയറാ...
ōṇattappā kuṭavayaṟā
എന്നാ ദപാല്ും തിരുദവാണം?
ennā pōlum tiruvōṇam
നാദളയ്ോദണ തിരുദവാണം.
nālēkkāṇē tiruvōṇam
നാേില്യിട്ടു വിളദമ്പണം
nākkilayiṭṭu viḷampēṇam
ഓണത്തപാ കുെവയറാ
ōṇattappā kuṭavayaṟā
തിരുദവാണേറിടയടന്തല്ലാം
tiruvōṇakkaṟiyentellām
ദചനത്തേും ടചറുപയറും
cēnataṇṭum ceṟupayaṟum
കാെും പെല്വുടമരിദശ്ശരി
kāṭum paṭalavumeriśśēri
വാഴോചുേുദപരി
vāḻakācuṇṭuppēri
മാമ്പഴമിടട്ടാരു പുളിദശ്ശരി
māmpaḻamiṭṭoru pulissēri
കാച്ചിയ ദമാരും, നാരങ്ങാേറി,
kācciya mōrum nāraṅṅākkari
പച്ചെി കിച്ചെിയച്ചാറും!
paccaṭi kiccayaccārum
ഓണത്തപാ കുെവയറാ!
ōṇattappā kuṭavayaṟā
എന്നാ ദപാല്ും തിരുദവാണം
ennā pōlum tiruvōṇam
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32. ദപരമരം (peramaram)
മുറ്റത്തുടോരു ദപരമരം
muṭṭattuṇṭoru peramaram
ദപരമരത്തിൽ ദപരേ
pēramarattiL pērakka
ദപരോകൾ തിന്നാടനത്തിയ
pērakkākaL tinnānettiya
ദപരതത്തമ്മ ഒരു ദപരതത്തമ്മ
pēratattamma oru pēratattamma
ദപടരന്താണ് തത്തദമ്മ
pērentāṇŭ tattammē
അറിയില്ലദല്ലാ, അറിയില്ലദല്ലാ
aṟiyillallō aṟiyillallō
നാദളതാണ് തത്തദമ്മ ?
nāḷētāṇŭ tattammē
അറിയില്ലദല്ലാ അറിയില്ലദല്ലാ
aṟiyillallō aṟiyillallō
ദപരിദല്ലല്ും നാളിദല്ലല്ും
pērillēlum nāḷillēlum
നിടന്ന ഞാൻ സ്ദനേിേുന്നു.
nine ñāN snēhikkunnu
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