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അവതാരിക

ഭക്തിരസ ധാനവും പദഘടനാസുന്ദരവുമായ ാദചരിതം ഹംസപ്പാട്ട്
ആരുെട കൃതിെയ െവളിെപ്പടുന്നില്ല.

“നരനികരനരകഹരനരവവരശായിയാം
നാരസിംഹാത്മാ ജയന്താലേയശ്വരൻ”

എ കവിതയുെട ആരംഭത്തിൽ കാണുന്നതിൽനി കവി േചന്നമംഗല
മഹാവി വിെന തി ന്നതായി അനുമാനിക്കാം. ഈ വി േക്ഷ  
േത്തത്തെന്നയാണ് മഹാകവി ഉദ്ദണ്ഡശാ ികൾ േകാകിലസേന്ദശത്തിെന്റ
ഉത്തരഭാഗത്തിൽ

“ലക്ഷ്മീജന്മസ്ഥിതിമനുപൈമഃപൂരിതാം രത്നജാൈലർ-
ഭൂഭൃദ്ഗർഭാം കടിതകേലേശാദയ ാഘ്യവൃദ്ധിം

പാേഥാരാേശസ്തനുമിവ പരാം മന്യമാേനാ വിശാലാം
:യാമദ്ധ്യാേസ്ത സ ഖലു നിഗമാംേഭാജഭൃംേഗാ രഥാങ്ഗീ.”

എന്ന പദ്യത്തിൽ സ്മരി ന്നത്. ഈ ”ലക്ഷ്മീരമണനിലയ”ത്തിെന്റ ദക്ഷി 
ണഭാഗത്തായിരു മാരക്കര എന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ നായികയുെട ഗൃഹം.
േചന്നമംഗല മൂത്തൎ ിെയ വിഷയീകരിച്ച് ഒരു വിശിഷ്ടമായ േസ്താ രത്നം,
രാഘവീയമഹാകാവ്യം തുടങ്ങിയ അനവധി സം ത ന്ഥങ്ങളുെട കത്തൎ ാവും
െകാല്ലം ൧൦-ാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കവിസാർൎവ്വെഭൗമനുമായ (രാമ 
പാണിവാദൻ) രാമൻ നമ്പിയാർ നിമ്മൎിച്ചി ണ്ട്. ഇേദ്ദഹതെന്നയായിരു േവാ
സാക്ഷാൽ കുഞ്ചൻ നമ്പിയാർ എ ള്ള വാദ സ്തമായ വിഷയെത്ത അധിക 
രിച്ച് എെന്തങ്കിലും വിമർശി ന്നത് ഈ അവതാരിക ബാഹ്യമാകയാൽ
അതിേലക്കായി ഒരു ന്നില്ല.
ശിവപുരാണം കിളിപ്പാ ം ഈ ാദചരിതവും കപിേലാപാഖ്യാനം എന്ന
മെറ്റാരു കിളിപ്പാ ം ഏതാനും കീത്തൎ നങ്ങളുമടങ്ങിയ ഒരു ന്ഥമാണ് എെന്റ
ൈകവശം വ േചന്നൎത്. അത് െകാട്ടാരക്കര കടമ്പള്ളി മഠത്തിൽ പണ്ടാല
അവർകളുെട ന്ഥ രയിൽനി പണ്ഡിതർ വട ംകൂർ രാജരാജവമ്മൎരാജാവു
തിരെഞ്ഞടുത്തതാണ്. ാദചരിതത്തിേന്റ പാഠം ാേയണ ശുദ്ധമായി കണ്ട 
തിനാൽ ന്ഥാന്തരത്തിെന്റ സഹായം തീക്ഷിക്കാെതതെന്ന അതു ഞാൻ

സിദ്ധെപ്പടു വാൻ ഒരുെമ്പ . ശിവപുരാണം കിളിപ്പാ േഗാവിന്ദപ്പിള്ള
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സവ്വൎാധികായ്യൎക്കാരവർകളും മ ം ഊഹിച്ചതുേപാെല തുഞ്ചെത്തഴുത്തച്ഛെന്റ
കൃതിപരമ്പരയിൽ െപട്ടതെല്ലന്ന് ആദ്യമായി ഉപപാദിച്ചത് പണ്ഡിത വരനായ
എെന്റ േസ്നഹിതൻ ീമാൻ പി.െക. നാരായണപിള്ളയാകു . ആ മതം
എനി സവ്വൎഥാ സ്വീകായ്യൎമായാണ് േതാന്നീ ള്ളത്. ശിവപുരാണത്തിേല
ശിവേയാഗിമാഹാത്മ്യവും ാദചരിതവുംകൂടി ഒന്നി വ പരിേശാധി ന്ന
ഒരു സഹൃദയനു് ആകൃതികൾ ര ം ഒരു കവിയുേടതാെണ നിണ്ണൎയി വാൻ

യാസമുണ്ടാകയില്ല. േപാരാത്തതിനു ശിവേയാഗിമാഹാത്മ്യത്തിേല

“പരുഷതരമവനുടലിലതു ബത! തറച്ചീല
പാറ റെത്തയ്ത െമാട്ട േപാലേവ”

എന്ന ഭാഗം ാദചരിതത്തിെല,

“പരുഷതരമുലയുമതിനിശിതകരവാളവും
പാറ റെത്തയ്ത െമാട്ട േപാെലയായ് ”

എന്ന ഭാഗേത്താട് അ തമായ സാമ്യം വഹി . ”നിരതിശയാ”ദി
പദ േയാഗങ്ങൾ ര കൃതികളിലും സമാെനൗചിത്യമായി കാണുന്നതും
സ്മരണീയമാണ്. െകാച്ചീശ്ശീമ തലപ്പള്ളിത്താലൂക്കിൽെപട്ട അയിരൂർ നാടുവാ 
ണുെകാണ്ടിരുന്ന മനേക്കാട്ട് അച്ചന്മാരുെട ാബല്യം അവസാനിച്ചതു െകാല്ലം
൯൧൫ ഇടയ്ക്കാണ്.

“ച ചൂഡ സാദെത്തച്ചന്തേമാേട ലഭി ന്ന
ച ബിംബാനനൻ വീരൻ മനേക്കാ ബാലരാമൻ നന്ദിപൂ ചിരകാലം

നാടുവാണു വസിേക്കണം. ”

എന്ന് ഉേമശാന തമാഹാത്മ്യത്തിൽ കാണുന്നതിൽനി ം മ ം ശിവപുരാണം
നിമ്മൎിച്ചകാല മനേക്കാട്ട് അച്ചന്മാർ നല്ല നിലയിലിരുന്നിരു എ ഹി 
ക്കാം. ആകപ്പാെട [ 4 ] േനാ േമ്പാൾ ാദചരിതത്തിേന്റയും ശിവപുരാണ 
ത്തിേന്റയും നിമ്മൎിതി െകാല്ലം ഒൻപതാംശതകത്തിെന്റ ഉത്തരാദ്ധൎത്തിേലാ
പത്താംശതകത്തിെന്റ ആരംഭത്തിേലാ ആയിരിക്കാെമ ം പഞ്ചത ം, നളച 
രിതം, ഈ കിളിപ്പാ കളുെട കത്തൎ ാവായ കുഞ്ചൻനമ്പിയാരല്ല ആ ന്ഥങ്ങളു 
െട നിമ്മൎാതാെവ ം അനുമാനി ന്നതിൽ അെനൗചിത്യമില്ല. ാേയണ ശൃം 
ഗാരാദിരസ ധാനങ്ങളായ കൃതികൾ കിളിെയെക്കാ ം ശാന്തിരസ ധാനങ്ങ 
ളായ കൃതികൾ ഹംസേത്തെക്കാ ം പറയി ന്നതു േകരളീയഭാഷാകവികളുെട

https://thalilakkam.in/
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ൈശലിയാണ്. ാദചരിതം ശാന്തിരസപയ്യൎവസായിയായ ഒരു കൃതിയാണ 
േല്ലാ. േകാട്ടയ േകരളവമ്മൎത രാെന്റ ൈവരാഗ്യചേ ാദയവും ഒരു ഹംസ 
പ്പാട്ടാണ്. വ മുതലായവേയെക്കാ ം ചില പാ കൾ പ കവികൾ ”പാ 
ടി”ച്ചിരുന്നതായി കാണു ണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം,
൧-൧൧-൧൯൨൪.

എസ്. പരേമശ്വരയ്യർ.

https://thalilakkam.in/
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ാദചരിതം ഹംസപ്പാട്ട്
”നരകരിപുനഗരവരമമരുമരയന്നേമ!
നാരസിംഹാവതാരെത്ത വർണ്ണിക്ക നീ.
നരകശതമകലുവതിനതിശയമഹൗഷധം
നാരായണസ്വാമിതേന്റ കഥാ തം.
നരനുടയ കരളിെലാരു െവളിവു വരുവാനുടൻ
നാലാമതാമവതാരേമറ്റം ശുഭം.
നരനികരനരകഹരനരവവരശായിയാം
നാരസിഹ്മാത്മാ ജയന്താലേയശ്വരൻ
നളിനദലനയനനിഹ നയനസുഖവി ഹൻ
നാഥൻ തുണ ം നിനക്കി ഹംസേമ!”
ഇതി വചനമുചിതമിതി കരുതുമരയന്നവു-
മിന്ദിരാനാഥെനച്ചിന്തി െചാല്ലിനാൻ.
മധുമഥനനുെട ചരിതമിതു ദുരിതനാശനം
മർത്യസിംഹാവതാരം പറഞ്ഞീടുവൻ.
അദിതിയുെടസുതനനുജനതികഠിനമാനസ-
ന ഹിരണ്യകശിപുെവ ള്ളവൻ
അധികതരകുതുകമതിെയാരുദിവസമഞ്ജസാ
അ ജാപായം ഹിേച്ചാരനന്തരം
വിരവിെനാടു പടെപാരുതു പടുതരമേശഷേമ
വിശ്വം ജയിപ്പാെനാരുെമ്പ ദാനവൻ.
സരസിരുഹവസതിേയാടു വരമാപി ച വാ വാൻ
സാഹസീ െമേല്ല പുറെപ്പട്ടിേതകദാ.
ഗുരുമഹിമ കലരുെമാരു പുരഹരനിവാസമാം
േഗാകണ്ണൎെമ ള്ള പുണ്യേദവാലയം
അഖിലസുരസഹിതമതിമഹിതമതിപാവന-
മാദിൈശവാലയം ാപി ദാനവൻ.
പരമശിവപുരനികടവിപിനഭുവി െചന്നവൻ
[ 6 ]
പാരാെത നി തപം തുടങ്ങീടിനാൻ
മുനികളുെട നടുവിലുടനിരുപുറവുമാദരാൽ
മുന്നിലും പിന്നിലും തീെയരിച്ചീടിനാൻ
കുളിനിയമമനുദിനവുമവനു കുറവില്ലേഹാ

https://thalilakkam.in/
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കുറ്റം െവടി തുടങ്ങീ മഹാ തം.
അശനമപി ശയനമപി നഹി; കൃശശരീരനാ-
യച്ചൎനം ധ്യാനം ജപം തുടങ്ങീടിനാൻ.
കരളിെലാരു ചലനമതുമവനു നഹി കാൽക്ഷണം;
കാ ം മഴയും െവയിലുേമറ്റീടിനാൻ.
മരവിരിയുമഥ ജടയുമതിവിമലഭസ്മവും
മാറാതലങ്കാരമാക്കി വാണീടിനാൻ.
അവനുടയ ജടയിലുടനനവധി ലതാജാല-
മാകേവ ചുറ്റിപ്പട ൎ പതുക്കേവ.
പലവകയിലവനുടയ ശിരസി പരിേചാടുടൻ
പക്ഷികൾ കൂടു ചമ കൂട്ടീടിനാർ.
പുനരചലവരനുടയ തടമതിൽ ഹിരണ്യെന-
പു കൾ ചു ം നിറ മറച്ചിതു.
അരവകുലമവനുടയ മുടിയിലിടകൂടിനി-
ന്നാടിക്കളി കൂട്ടേമാേട മുദാ.
കതിരവനിലധികതരമവനുടയ േതജസാ
കാളു കത്തിജ്വ ലി ദിഗന്തരം.
അതുെപാഴുതു മുദിതമതി വിരെവാടു വിരിഞ്ചനു-
മാവിർഭവി വരം െകാടുത്തീടുവാൻ.
”അസുരകുലതിലക! തവമതി മതി തേപാ ത-
മത്ഥൎ ി െകാണ്ടാലുമാ ഹം മാനേസ.
തരുവനിഹ തവ രുചിരവരമഖിലമി ഞാൻ
താമസം േവണ്ടാ പറ െകാൾക ഭവാൻ”
തദനു ദനുതനയവരനതിവിനയമൂർത്തി താൻ
താണു വണങ്ങിപ്പറ തുടങ്ങിനാൻ.
”തരിക മമ വരമഖില,മരിമദമട വാൻ
തക്കവണ്ണം നല്ല ശക്തിേവണം വിേഭാ!
മനുജപിതൃവിബുധകുലഭുജഗരജനീചര-
ന്മാരിൽനിന്നന്തം വരാതിരിപ്പാൻ വരം;
[ 7 ]
പതഗമൃഗപശുനികരജലചരകുലങ്ങളും
പാതാളഭൂസ്വർഗ്ഗവാസിജനങ്ങളും
ഇരവുമഥ പകലുമുടനടിയെന വധിക്കരു-

https://thalilakkam.in/



ാദചരിതം ഹംസപ്പാട് 9

തിങ്ങേന േവണം വരം തരുന്നാകിൽ നീ.
അസിമുസലശരപരിഘപരശുഗദയാദിയാ-
മായുധം െകാ വധിക്കരുേതവനും.
അകമരുതു പുറമരുതു നിലമരുെതാരുത്തനാ-
ലായുരന്തം വരുത്തീടുവാനായ് പ്പരം.
ഇവ പലതുമഭിലഷിത, മഖിലമിതു നൽകുവാ-
നീശൻ ഭവാെനങ്കിലാശു നൽകീടുക.
അടിയനിതു തരുവതിനു മനസി മടിയുെണ്ടങ്കി-
ലേങ്ങാ തേന്ന ഗമി െകാൾക ഭവാൻ.
ഇനിയുമഹമതികഠിനതരവരതപ െകാ-
ണ്ടീേരഴുേലാകം നശി മാറാ വൻ.”
ഇതി ദനുജവരനുടയ വചനമതു േക ട-
”നീവണ്ണ”െമന്നരുൾെച വിരിഞ്ചനും.
അവനു പുനരഭിലഷിതമഖിലവരമാദരാ-
ലാശു െകാടു മറ പത്മാസനൻ.
മുദിതമതി ദനുജപതി വിരെവാടു പുരം പു
മൂ േലാകങ്ങെളസ്സംഹരിച്ചീടുവാൻ
ദിതിജഭടപടകളുെട നടുവിലിടകൂടിനാൻ
ദിഗ് ജയം െചയ് വാൻ നട തുടങ്ങിനാൻ.
മനുജകുലമവനഖിലമവനിയിൽ നട ടൻ
മർദ്ദനം െചയ്തങ്ങമർത്തിവച്ചീടിനാൻ.
ധരണിസുരവരരുടയ ധനമവനടക്കിനാൻ;
ധർമ്മവും കർമ്മവുെമല്ലാം മുടക്കിനാൻ
കഠിനതരഹൃദയനവനരചെരയുമാകേവ
കാരാ ഹത്തിൽ പിടി െകട്ടീടിനാൻ.
ക്ഷണമപി ച ധരണിതലമതിലിയലുമീശ്വര-
േക്ഷ ങ്ങെളാക്കേവ ചുെട്ടരിച്ചീടിനാൻ.
ദനുജപതി വിരവിെനാടു പടുതരപരാ മം
േദവേലാകെത്ത േവശിച്ചനന്തരം
ശചിയുടയ രമണെനയുമമരനികരെത്തയും
[ 8 ]
ശങ്കകൂടാേത പിഴുക്കി വാണീടിനാൻ
അനലെനാടു യമനിരൃതിവരുണരഥ വായുവു-
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മേത്ഥൎ ശനീശനും ഷ്ടരായ് വന്നിതു.
അഖിലസുരനരഭുജഗദനുജനികരത്തിനു-
ള്ളാധിപത്യം തനിക്കാക്കീ മഹാസുരൻ.
വിരവിെനാടു പടെപാരുതു മുരഹരെന െവ വാൻ
ൈവകുണ്ഠേലാകം േവശി ദാനവൻ
ഉരഗവരശയനനുെട പുരവരമണ ട-
നുത്സഹശാലീ തിര തുടങ്ങിനാൻ.
അതുെപാഴുതു മുരമഥനനവനുടയ മാനേസ-
യാേവശനം െചെയ്താളി വാണീടിനാൻ.
അരവമണിശയനമതിലജിതെന ഹിരണ്യന-
ങ്ങേന്വഷണംെച കാണായ്ക കാരണാൽ
”മമ വരുവു കരുതി ബത ഭയമുടയ വി താൻ
മണ്ടിഗ്ഗമിെച്ചാളിച്ചീടു നിണ്ണൎയം
അജിതനിഹ വിരവിെനാടു വിജിത”നിതി നിശ്ചയി-
ച്ചാശു മദംപൂ േപാന്നമ്മഹാസുരൻ
തദനു ബഹു ദനുജകുലഭടെരാടിടേച ൎ ടൻ
തൽപുരം പു സുഖി വാണീടിനാൻ.
അതുസമയമവനുടയ ഗൃഹിണികളില ജാ
അത്യന്തശുദ്ധമാം ഗഭ ൎം ധരിച്ചിതു.
നരകരിപുചരണതലകമലമധുഭൃംഗമാം
നാരദൻ മാമുനി ത െചന്നീടിനാൻ.
ജഠരമതിൽ മരുവുെമാരു ശിശുവിനു മുനീശ്വരൻ
ജ്ഞാേനാപേദശങ്ങൾ െചയ്തിതു ഗൂഢമായ്.
വിമലതരവിനയഗുണശുഭമതി കുമാരകൻ
വി പാദാംബുേജ മഗ്നയായീടിനാൻ.
അവനപി ച ജനനിയുെട ജഠരകുഹരത്തിൽ നി-
ന്നാശു പുറ മഹീതേല വീണിതു.

ഹനിലകളധികശുഭമവനുെട സമുത്ഭേവ;
ാമങ്ങൾ േദശങ്ങെളല്ലാം െതളിഞ്ഞിതു.

സുരമനുജജനമനസി സുഖമതിമേനാഹരം
സുഷ്ഠവാംവണ്ണം ജനി തദന്തേര.
[ 9 ]
സുതനുടയ ജനനമതു സുരരിപുകുലാധിപൻ

https://thalilakkam.in/



ാദചരിതം ഹംസപ്പാട് 11

സു സന്നൻ മുദാ േകേട്ടാരനന്തരം
സരസതരമുചിതവിധി സകലമപി െച ടൻ
സാനന്ദമാദാനവുംെച പു െന.
ഉടമെയാടു മകനുടയ മുഖമതു വിേലാകനാ-
ലൂർദ്ധ്വപു ം ക കുണ്ഠനായീടിനാൻ
”ഇവനുടയ നിടിലഭുവി ഹരിയുടയ ലാഞ്ഛന-
മിങ്ങേന കാണ്മതിെനന്തേഹാ കാരണം?
കുലഹതകനിവനധികകുടിലമതിയായ് വരും;
കൂട്ടം മുടിപ്പാൻ പുറേന്നാരു ബാലകൻ”
ഇതി മനസി കരുതി ബത ദനുജകുലപുംഗവ-
നിമ്പം നടി ലാളി േമവീടിനാൻ.
അനുദിവസമതിസരസഹരിചരണഭക്തിെകാ-
ണ്ടാനന്ദസാ ം വളർന്നിതു ബാലകൻ.

ഥിതഗുണഗണമുടയ ശിശുവിനതിവി തം
ാദെന ള്ള േപരും സിദ്ധമായ്.

മധുമഥനനുെട മകുടകടകമണികുണ്ഡലം
മഞ്ജീരഹാരം വനമാല കൗ ഭം
ശരദമലശശിസദൃശവദനമൃദുഹാസവും
ശംഖു ച ം ഗദാപേങ്കരുഹങ്ങളും
കനകരുചിവസനമതുമനഘമണികാഞ്ചിയും
കാളേമഘാഭം കേളബരാേഭാഗവും
അരകമലവടിവുമവനനവരതമാദരാ-
ലാശയം തന്നിലുറപ്പി േമവിനാൻ.
അതിവിനയഗുണമുടയ ശിശുവിന പതുക്കേവ
അ വയ തികേഞ്ഞാരനന്തരം
ദിതിജപതി ഗുരുവിനുെടയരികിലൂടനാക്കിനാൻ
ൈദത്യധർമ്മം ധരിപ്പിപ്പതിന്നാദരാൽ
അസുരനയമശുഭമിദെമന്നവൻ െചാല്ലിനാ-
നാസുരസിദ്ധാന്തെമാ ം ഹിച്ചീല.
നരകരിപുചരണയുഗഭജനസുഖെമന്നിേയ
നന്നല്ല മെറ്റാ െമ റച്ചീടിനാൻ.
ഗുരുവചനനിരസനമിതരുതിതി നിനച്ചവൻ
[ 10 ]
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ഗുഢം ഭജി വി പാദാംബുജം.
ഒരുദിവസമസുരപതി തനയെനാടു േചാദിച്ചാൻ
”ഓമൽ മാരക! െചാെല്ലേടാ നന്ദന!
സരസമിഹ ഗുരുവിെനാടു പലവക പഠിച്ചതിൽ
സാരെമ ണ്ണി ഹിച്ചതിെന്നെന്തേടാ?”
സപദി പുനരവനുമഥ ജനകെനാടു െചാല്ലിനാൻ:
’സാരം ഹിച്ചതു വി പാദാർച്ചനം”

വണകടു വചനമതു ദനുജപതി േക ടൻ
േ ാ ങ്ങൾ ര ം കരംെകാ െപാത്തിനാൻ.
തദനു നിജതനയനുെട തലമുടി പിടിച്ചവൻ
താഡി താഡി താഴത്തിറക്കിനാൻ.

ഹരമതു നിജവപുഷി ബഹുതരമിേതല്ക്കയാൽ
ാദനുള്ളിൽ കുലുക്കമിേല്ലതുേമ.

തദനു ഹരിചരണയുഗമകതളിരിേലാക്കൎയാൽ
ത െകാ േന്നരമല്ലലില്ലാശേയ.
”നരകമുരമധുമഥന! വരദ! കരുണാനിേധ!
നാരായണാനന്ത! േഗാവിന്ദ! മാധവ!
അജിത! ഭവ ശരണ”മിതി സരസതിരുനാമങ്ങ-
ളാസ്ഥയാ േഘാഷി േഘാഷി േമവിനാൻ.
കിതവകുലതിലകനഥ ദനുജവരനഞ്ജസാ
കിങ്കരന്മാേര വിളി െചാല്ലീടിനാൻ
”നിരതിശയകുടിലനിവ,നിവെന മടികൂടാെത
നി ഹിച്ചീടുവിൻ നിങ്ങൾ ൈദേതയേര!
വധമുചിതമിഹ സപദി; കിമപി നഹി സംശയം;
വല്ലാത്ത മക്കെളെക്കാല്ലാതവൻ ജളൻ.
പുനരറിക പലരുമിഹ പുലിയുെട കിടാവിെന-
േപ്പാഷണം െച ന്ന േഭാഷൻ നശി േപാം.”
ദനുജകുലവരനുടയ വചനമതു േക ടൻ
ദാനവന്മാർ െച താഡനം കൂട്ടിനാർ.
തടിവടികെളാടിയുമളവടിയുമിടിയും തദാ
തങ്ങൾതങ്ങൾെക്കാത്തേപാേല തുടങ്ങിനാർ
പരശു ഗദ പരിഘമിവ പലവകയിലായുധം
പാെണൗ ധരി ഹനി തുടങ്ങിനാർ.
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[ 11 ]
പലരുമഥ പലെപാഴുതുമടിമുടിപിടി ടൻ
പാറ റങ്ങളിലി രുട്ടീടിനാർ.
അജിതപദഭജനപരഹൃദയനുെട വി േഹ
ആയുധേ ണികേളല് ന്നതില്ലേഹാ.
പരുഷതരമുലയുമതിനിശിതകരവാളവും
പാറ റെത്തയ്ത െമാട്ട േപാെലയായ്.
”ചപലമതി കിതവനിവനതികഠിനനഭ ൎകൻ
ചാകുന്നതില്ല; ഞാെന െചയ്യാെവാേടാ?”
ഇതി ദിതിജഭടപടലമിടയിലുരെചയ്കയു-
മിദ്ധ േകാേപന താഡനം െചയ്കയും.
മദമുടയ കരിവരെര വിരവിെനാടു െകാ ടൻ
മാറ കത്തിച്ചമ ൎ തുടങ്ങിനാർ.
വിഷമുടയ ഫണികളുെട കടികളുമേഹാ മഹാ-
വി ഭക്തങ്കൽ ഫലിച്ചില്ല െചററുേമ.
വിഷശബളമശനമപി വിവിധമവർ നല്കിനാർ;
വീതശങ്കം ഭുജിച്ചീടിനാൻ ബാലനും.
തദനു പുനരചലവരമുകളിലവർ െകാ േപായ്-
ത്താഴ ഭാഗ രുട്ടിവിട്ടീടിനാർ.
മലയുടയ ശിഖരമുടനിടിെപാടിതകത്തൎ ാശു
മാധവാം ി ിയൻ സ്വസ്ഥനായ േമവിനാർ.
”ഒരുവിധവുമിവനുടയ നിധനമിഹ െച തി-
േന്നാത്തൎ ാൽ ഫലം വരാ നൂന”െമന്നിങ്ങെന
അസുരഭടജനമഖിലമതിതരവിഷണ്ണരാ-
യാദിേതയാരിെയെച്ച വണങ്ങിനാർ.
”തനയനുെട വധമിവിെട വരുവതതിദുർഘടം;
ത രാേന! ഞങ്ങൾ േപാരാ; വലഞ്ഞിതു.
ഒരു വിധവുമധമനുെട വധവിധി ഫലിച്ചീല;-
െയാട്ടല്ല ഞങ്ങേട യത്നം മഹാമേത!
ചപലമതി ദിതിജശിശു ശിവശിവ! മഹാവരാൽ
ചാകാത്തനാൾ പുറത്തീടിനാൻ നിണ്ണൎയം
ഇതി ദനുജഭടരുടയ വചനമതു േക ട-
നിച് ഛാവിഭംേഗന ഖിന്നനാം ദാനവൻ
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”കരചരണതലമപി ച വരുണവരപാേശന
[ 12 ]
െകട്ടി വരിെഞ്ഞാരു ദിക്കിലാക്കീടുവിൻ.”
പരിെചാടിതി ദനുജകുലപതിയുെട മതംേക
പാശങ്ങൾ െകാ വന്നാശൂ െകട്ടീടിനാർ.
ഗുരുവിനുെട ഭവനമതിെലാരു ദിശി കുമാരെന -
ഗ് ഢമാംവണ്ണം പിടി ബന്ധി ടൻ
അസുരജനമഖിലമഥ സുഖെമാടു ഗമിച്ചെപ്പാ–
ളാനന്ദശാലിയാം ാദനും തദാ
ഗുരുഭവനസവിധഭൂവി ഗുരുതരസുഖംപൂ
ഗൂഢനായ് േമവുന്ന വി ഭേക്താത്തമൻ
അസുരകുലശിശുനികരമരികിലഥ േചർ െകാ-
ണ്ടദ്ധ്യാത്മേബാധമവർ നൽകീടിനാർ.
”വരികരികിലിഹ സകലദനുജകുലബാലേര!
ൈവകുണ്ഠേദവെനേസ്സവെചയ്തീടുവിൻ.
അഖിലജനഹൃദയമതിലനിശമുളവായവ-
നാനന്ദമൂർത്തി മഹാവി മാധവൻ.
അചരചരഭുവനമിദമഖിലമുളവായതു-
മത്യന്തപുഷ്ട്യാ വിളങ്ങി േമവുന്നതും
വിരവിെനാടു പുനരപി ച വിലയമിയലുന്നതും
വി േദവേന്റ വിലാസെമേന്നാർെക്കേടാ.
കനിവിെനാടു കമലയുെട രമണെന നിന ടൻ
ൈകവണങ്ങീടുന്ന േദഹികൾക്കഞ്ജസാ
സകലകുലധനവിഭവമഖിലമുളവാെമേടാ;
സാരമാം േമാക്ഷവും സംഭവി ം ദൃഢം.
വിഹഗമൃഗസുരമനുജദനുജഭുജഗാദിയാം
വിശ്വ പഞ്ചങ്ങൾ വി േദവൻ പരൻ.
നിഖിലപതി നിഗമനിധി നിരവധി നിരഞ്ജനൻ
നിഷ്കളങ്കൻ നിർമ്മലൻ നിത്യൻ നിരാമയൻ
അജനമരനജിതനവനജഗിരിശേസവിത,-
നാനന്ദസുന്ദര ഹ്മം സനാതനൻ.
അവനുടയ ചരണതഭവനമതിപാവന-
മാധിയും വ്യാധിയും േവർെപടുത്തീടുവാൻ.
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മധുമഥനപദകമലഭജനസുഖെമന്നിേയ
മെറ്റ െസൗഖ്യം മേനാേമാദസാധനം?
[ 13 ]
അനുദിനമവനുടയ സുമധുരകേളബര-
മാശേയ ചിന്തി റപ്പി െകാ ടൻ
”ജനിമരണഭയഹരണ! ജയ ജയ ജഗന്നിേധ!
ജംഗമസ്ഥാവരാനന്ദമൂേത്തൎ ! ഹേര!
ദുരിതഹരമരുളിടണമജിത! കരുണാനിേധ!
ദുഖങ്ങൾ നീക്കി ണയ്ക്ക നീ ീപേത!
ഇതി മനസി കനിവിെനാടു കരുതി മരുവുന്നവ-
നിച് ഛിച്ചെതല്ലാം ലഭിച്ചീടുമഞ്ജസാ.
അനിശമതിവിനയെമാടു ദനുജകുലബാലേര!
ആരാധനം െച െകാൾക മുകുന്ദേന.

തിദിവസമതിസരസമിതി കില മേനാഹരം
ാദവാക്യവിസ്താരങ്ങൾ േകൾക്കയാൽ

അസുരശിശുകുലമഖിലമമലഹരികീർത്തന-
മത്യന്തഭക്ത്യാ തുടങ്ങി േമവീടിനാർ.
”ഗജവരദ! ഗരുഡനത! സതതകരുണാനിേധ!
േഗാവിന്ദ! േഗാപാല! കൃഷ്ണ! വിഷ് േണാ! ഹേര!”
അതിമധുരമിതിദിതിജശിശുജനവചസ്സിനാ
ലാചാര്യമന്ദിരം പൂണ്ണൎമായീ തദാ.
അസുരവരെനാരുദിവസമുദയസമയം മുദാ
ആചായ്യൎമന്ദിേര െച യദൃശ്ചയാ.
അതുസമയമസുരശിശുനികരമതിഭക്തിപൂ-
”ണ്ടച താനന്തേഗാവി”േന്ദതി െചാല്കയും
ധരണിവരചരണയുഗമകതളിരിലാദരാൽ
ധ്യാനി ക മട വസിക്കയും
കനിവിെനാടു മുരമഥനകഥകളുരെചയ്കയും
ക േകട്ടാശു കയർ നിന്നീടിനാൻ
അതികുപിതഹൃദയനവനസിലതെയടു െകാ-
ണ്ടാകേവ സംഹരിപ്പാനായ് ടർന്നിതു
”അരുതരുതു ദുരിത”മിതി ഗുരുവിനുെട വാക്കി
ല ം ക്ഷമി വിളി തനയെന
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”അതികുടിലമതിയുടയ തനയ! വരികാശു നീ
ആരു നിനക്കിെപ്പാളാ യം ദുർമ്മേത?”
ഇതി ജനകവചനമതു വിരവിെനാടു േക ട-
[ 14 ]
”നിന്ദിരാനാഥൻ ജഗന്നാഥനാ യം
അറികമല! ജനക! പുരനഖിലഭുവനങ്ങൾ -
മങ്ങിന്നമു മസ്വാമിതാനാ യം.”
”പറക തവ മുരമഥനെനവിെടയുളേവാ,”െന്ന
പൃച് ഛി മച് ഛേനാടാത്മജൻ െചാല്ലിനാൻ
”മമ വപുഷി തവ വപുഷി സുരവരവപുസ്സിലും
മ ം പദാത്ഥൎ ത്തിെലാെക്കയുണ്ടീശ്വരൻ”
” തിവചനമിദ,മഖിലഭജിതനവെനങ്കിലി-

ണിെന്മലുേണ്ടാ പറ”െക താതനും.
”തുഹിനകരതുലിതമുഖനഖിലഭുവനങ്ങൾ
തൂണായതും സ്വാമിതാ”െന പു നും
”തവ ഭജനപതിയുടയ ശിരസി വിരേവാടു ഞാൻ
താഡനം െച ; കണ്ടാലുമാശു നീ.”
സപദി ദിതിതനയകുലവരനിതി പറ ടൻ
സത്വരം തൂണിെന്മെലാ െവട്ടീടിനാൻ.
തദനു ഘനനിനദെമാടു സദൃശെമാരു ശബ്ദമാ-
സ്തംഭത്തിനുള്ളിൽ നി ണ്ടായി തൽക്ഷണം.
അസുരവരപടകളതി കിടുകിെട വിറ േപാ;-
യാകാശര ം നിറ കവിഞ്ഞിതു;
കുലഗിരികളുെട ശിഖരമിടിെപാടി തക ൎ േപായ്;
കുംഭീശ്വരന്മാർ ഭയെപ്പ മണ്ടിനാർ;
മുനികളുെട നടുവിലഥ മരുവിന വിരിഞ്ചനും
േമാഹി താഴ വീണുേപായഞ്ജസാ;
നിരതിശയപരുഷമതി ദിതിജകുലപുംഗവൻ
നീളേവേനാക്കി സി നി ംവിെധൗ
തരുണതരതുഹിനഗിരിവിപുലെമാരു വി ഹം
സ്തംഭം പിള ൎ കിള ൎ കാണായ് വ
വലിയ ഗിരിശിഖരസമമതിവികടവ വും
വട്ടം തുറി മിഴിച്ച േന ങ്ങളും
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വികടതരസടകളുെട പടലെമാടു താടിയും
വിസ്തീണ്ണൎമാകുന്ന വക്ഷഃ േദശവും
വലകളിടകലരുമതിപൃഥുലതരകണ്ഠവും
വ േഘാരങ്ങളാം ദംഷ് ാ രങ്ങളും
[ 15 ]
നിശിതലസദസിസദൃശതരളതരജിഹ്വയും
നീ തടി ള്ള ബാഹുസഹ വും
കലിശസമകുടിലതരപരുഷനഖജാലവും
കേണ്ഠതേരാച്ചണ്ഡകണ്ഠനാദങ്ങളും
സകലശശികിരണഗണസദൃശതനുേരാമവും
സംഹാരരുേ ാരുസിംഹാരവങ്ങളും
അചലവരസമകഠിനദൃഢതരശരീരവു-
മത ൽകടങ്ങളാം നാനായുധങ്ങളും
അരുണരുചികലരുമതിപൃഥുനയനരശ്മിയാ-
ലഗ്നി ലിംഗ ചണ്ഡ കാരവും
മധുമഥനഘടിതമിതി ഭുവനഭയകാരണം
മർത്യസിംഹാകാരമത്യന്തഭീഷണം
കതിരവനിലധികരുചി മനുജഹരിവി ഹം
ക ഭയെപ്പ മ ന്നിതു ചിലർ;
ചില ദനുജഭടപടലമുടനതിഭയാകുലം
ഛിന്നപാതം വീണു രക്തം വമിച്ചിതു;
ചകിതതരമതികളതുെപാഴുതു പല ൈദത്യരും
ച മറി മഹീമണ്ഡലങ്ങളിൽ.
സകലമുനിനികരമഥ സകലസുരവൃന്ദവും
സാധ്വസംപൂ വണങ്ങി ടങ്ങിനാർ.
അസുരവരനതുെപാഴുതു കഠിനഗദയും ധരി-
ച്ചാേയാധനത്തി പാഞ്ഞടുത്തീടിനാൻ.
രഭസെമാടു പടെപാരുതുമസുരെന നൃസിംഹവും
ര കരങ്ങെളെക്കാ പിടി ടൻ
ബഹളഗളരവപരുഷമഹഹ! ബഹു േകാപവാൻ
ബാഹുര ംതന്നിലിട്ടമത്തൎ ീടിനാൻ.
വലിയ നരഹരിയുടയ നികടഭുവി ദാനവൻ
വാളും പരിശയും ൈകെക്കാണ്ടടുത്തിതു
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അസിഫലകലസിതഭുജനസുരകുലേശഖര-
നായാസമുൾെക്കാ ചാടിക്കളിക്കയും
”വരിക മമ രണശിരസി െപരിയ നരസിംഹേമ!
വാട്ടമില്ലി’െങ്ങ നി ജ ിക്കയും
പൃഥുലമദമുടയ പടുദനുജെന നൃേകസരി
[ 16 ]
പിെന്നയും ചാടിപ്പിച്ചമത്തൎ ീടിനാൻ.
ഉടമെയാടു ഝടിതി നിജമടിയിലിടേച ൎ െകാ-

മ്മരദ്വാരത്തിലിരു െകാണ്ടഞ്ജസാ
തടിയനുെട തടിയിലുടനതിപൃഥുകരങ്ങളാൽ
താഡനംെച തക ൎ നൃേകസരി.
മലയുടയ വടിവുതകുമതിവികടമായുള്ള
മാറിടംതന്നിൽ നഖങ്ങൾ വച്ചീടിനാൻ.
കരനഖരമുരസി വിരവിൽത്തറച്ചേമ്പാടു
മാറിടം കീറിപ്പിളന്നൎാശു േകസരി
കഠിനതരചടചടിതരടികടുൈഭരവം
കങ്കാളകൂടം പിടിച്ചറു ംവിെധൗ
അധികതരപരിഗളിതരുധിരഭരമാകേവ-
യഞ്ജലിെകാ കുടി തുടങ്ങിനാൻ.
അടിമുടിയിലഖിലമപി തുടുതുെട വിളങ്ങീടു-
മ മാലാശതം െകാ ബന്ധിക്കയും;
അരിശെമാടു ഝടിതി പുനരടിയുമിടിയും മുതി-
ത്തൎ സ്ഥികൂടങ്ങെള ക്ഖണ്ഡനം െചയ്കയും;
സിരകളഥ വിരവിെനാടു നിരവധി വലിക്കയും;
സിംഹനാദംെച െപാട്ടിച്ചിരിക്കയും;
ദനുജനുെട തനുശകലമവനിയിലിഴുക്കയും;
ദം ങ്ങൾെകാ കടി വലിക്കയും;
മനുജഹരിചരിതമതു ശിവ! ശിവ! ഭയംകരം;
മന്ദനാം ഞാെന ഹന്ത! വണ്ണൎിപ്പതും?
അചലകുലമഖിലമപി കിടുകിെട വിറയ്ക്കയു-
മാഴികേളയും കലങ്ങിയലയ്ക്കയും;
വനമഹിഷഹരികരികളനവധി ഭയംപൂ
വട്ടത്തിേലാടിത്തക ൎ നടക്കയും;
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അധികതരഭയമിയലുമമരമുനിവൃന്ദങ്ങ-
ളാകേവ ദൂര വാങ്ങി തിക്കയും.
കുപിതമതി മനുജഹരി കിരെവാടു ഹിരണ, െന-
െക്കാ കേളബരം ദൂരെത്തറി ടൻ
ചടുലതരദിതിജഭടപടലികളേശഷേമ
ചാടിപ്പിടി കടി ഭക്ഷിച്ചിതു.
[ 17 ]

കടകടുരഭസെമാടു ഗുരുതരഭയംകരൻ
ാഭവേത്താേട വസി ം ദശാന്തേര

െപരുകിെനാരു തനുവുടയ ഹരിയുെട സമീപ
േപടിെച്ചാരുത്തനും െച കൂടായ്കയാൽ
സരസിരുഹഭവനുമഥ ഭവനുമമേരശനും
സവൎവൃന്ദാകരന്മാരും വിചാരി

ചുരതരവിനയഗുണമുടെയാരു കുമാരനാം
ാദെനപ്പറഞ്ഞങ്ങയച്ചീടിനാർ.

ശമനിധി ഹരിചരണശരണനതിൈധയ്യൎവാൻ
ാദനന്തിേക െച വണങ്ങിനാൻ.

മുഹുരപി ച െതാഴുതു നരഹരിെയ വിരേവാടവൻ
മൂ ദക്ഷിണം വ പതുക്കേവ
ദിനകരനു സദൃശരുചിയുടയ ദിതിജാരി
ദീഖൎമാംവണ്ണം നമസ്ക്കരിച്ചീടിനാൻ.
അതുെപാഴുതു മനുജഹരി മുദിതമതിയാകയാ-
ലാസ്ഥയാ ൈകെക്കാണ്ടനു ഹിച്ചീടിനാൻ.
പരുഷതരദനുജവരരുധിരകണേശാഭമാം
പാണിദ്വയംെകാെണ്ടടു നിത്തൎ ീടിനാൻ.

മദഭരതരളമതി പുളകിതകേളബരൻ
ാദബാലൻ തി തുടങ്ങിനാൻ.

”ജയ വരദ! മുരമഥന! ജയ ജയ ജഗൽപേത!
ജംഗമസ്ഥാവരാകാര! നാരായണ!
വിജയജയവിനയകര! വിഹഗപതിവാഹന!
വിേശ്വശ! വിേഷ്ണാ! നമേസ്ത നേമാഽ േത.
നിരതിശയഗുണനിലയ! നിരുപമകൃപാനിേധ!
നിേശ്ശഷബേന്ധാ! നമേസ്ത നേമാഽ േത.
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മധുമഥന! വിധുനയന! മധുരഗുണവാരിേധ!
മാധവ! ീമൻ! നമേസ്ത നേമാഽ േത
നളിനദലനയന! ജയ നരകകുലനാശന!
നാനാവതാര! നമേസ്ത നേമാഽ േത.
ചരണതലപതിതജനശരണ! കരുണാനിേധ!
ചാരു ീമൂേത്തൎ ! നമേസ്ത നേമാഽ േത.
അജിത! ജയ ഗജവരദ! ജയജയ ജനാദ്ദ ൎന!
[ 18 ]
അംേഭാജനാഭ! നമേസ്ത നേമാഽ േത.
അമലഫണിവരശയന! വിമല! കമലാപേത!
അച താനന്ത! നമേസ്ത നേമാഽ േത.
ശശിവിശദമൃദുഹസിത! സരസിജഗദാധനു-
ശ്ശംഖച ാങ്കിൻ! നമേസ്ത നേമാഽ േത.
അടിയനുെട ജനകനുെട കുടിലചരിതം ഭവാ-
നാശു സഹി ശമിച്ചരുളണേമ.
തവചരണസരസിരുഹയുഗമടിയനാ യം
ചാപബാണങ്ങെളസ്സംഹരിേക്കണേമ.
തിരുമനസി കനിവിെനാടു വിരെവാടു തുണ മാം;
തീർത്ഥപാദാംേഭാജ! വിേഷ്ണാ! നേമാഽ േത
കരചരണഹൃദയകൃതമഖിലമപി കർമ്മവും
കാരുണ്യമൂർേത്ത! ഭവൽ ീതേയഽ േമ.
ശരണമയി ചരണമയി ശമലഹര! ശാശ്വത!
ശങ്ഖാസിപാേണ! നമേസ്ത നേമാഽ േത.
ഇനിയുെമാരു ജനനിയുെട ജഠരകുഹരത്തിൽ വീ
ണിങ്ങേന ദുഃഖിപ്പതിനുള്ള സംഗതി
വരികിലതു വിഷമ,മിതു മതിമതി നമുക്കേഹാ;
ൈവകുണ്ഠവാസ! കടാക്ഷി െകാൾക മാം.
കനകമണിരജതജനഭവനവനിതാദിയിൽ
കാമം വരുത്താെത കാ െകാൾകാശു മാം
തവ ചരണപരിചരണകരചരണദാസനായ്-
ത്തേന്ന വസിപ്പി െകാേള്ളണേമ ഭവാൻ
നതമനുജസുരനകരവിനയഹര! നാഥ! േഹ!
നാരസിംഹാകൃേത! വിേഷ്ണാ! നേമാഽ േത”
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നളിനഭവഭവനമിത! ശമിതപരിതാപ! േഹ
നാരസിംഹാകൃേത! വിേഷ്ണാ! നേമാഽ െത”
സരസമിതി നുതിവചനമഖിലമപി േക ടൻ
സ ഷ്ടമാനസൻ സർേവ്വശ്വരൻ പരൻ

മസുമുഖഘടനപടു പടുതരകടാക്ഷവാൻ
േ ാധം കള െതളിഞ്ഞിരുന്നീടിനാൻ.
[ 19 ]
വരമഖിലമുടനവനു വിരവിെനാടു നൽകിനാൻ
വാഞ്ഛയിെല്ലങ്കിലും വാസുേദവൻ പരൻ
അഖിലസുരമുനികളുെട ഭയമപി കള െകാ-
ണ്ടാസ്ഥാവിേശഷാലനു ഹം നൽകിനാൻ.

ചുരതരസുകൃതിജനമണിമകുടഭൂതനാം
ാദെന ണർന്നാദരാലച തൻ

അഖിലസുരമുനിമനുജസുഖമിഹ വരുത്തിനാ;-
നജ്ഞസാ േദവൻ മറഞ്ഞരുളീടിനാൻ.
ഇതി സരസമതിമധുരമജിതചരിതാമൃത-
മിച്ഛയാ നിത്യം വി ന്ന മാനുഷൻ
വിഗതബഹുദുരിതചയനതിവിശദപാർവനം
വി േലാകെത്ത േവശി മഞ്ജസാ.
പറകയുമിതനുദിവസേമാർക്കയും െചയ്കിേലാ
പാപക്ഷയം നൃണാം മംഗലം മംഗലം.

ഹ് ലാദചരിതം ഹംസപ്പാ സമാപ്തം
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