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ശീലാവതിപ്പാട്ട - കാവ്യം
ഹരി ീഗണപതെയനമഃ

ീരാമ േഗാവിന്ദ നാരയണാനന്ദ
ീവാസുേദവ മുകുന്ദ ഹേര

വില്വാചലംതന്നിൽ വാണരുളീടുന്ന
വില്ലാളിവീര ീരാമച
കല്യാണവാരിേധ കാത്തരുേളണേമ
കാരുണ്യമൂേത്തൎ ഞാൻ ൈക െതാഴുേന്നൻ
െവള്ളിമലതന്നിൽ പള്ളിെകാണ്ടീടുന്ന
േവദസ്വരൂപേമ പാലയ മാം
കിള്ളി റിശ്ശിമഹാേദവെന െട
ഉള്ളിൽ വിളേങ്ങണെമല്ലാ നാളും
തുള്ളിക്കളി മരവങ്ങളും നല്ല
പുള്ളിമറിമാനും െവണ്മഴുവും
അമ്പിളിെത്ത മങ്ങാകാശഗംഗയും
.തുമ്പയും ചാമ്പൽ പുലി കിലും
ശൂലം കപാലം കടുനൂടി രു ാക്ഷം
ചാെല ധരി െമൻ ത രാേന

ീശുകമന്ദിരവാസ ജഗന്നാഥ
ീശൂലപാേണ വണങ്ങീടുേന്നൻ

ചിേത്ത മേഹശെന ചിന്തി േമവുന്ന
തെത്ത വരിക നീ ൈവകീടാേത.
ശീലാവതിയുെട ചാരി ശുദ്ധിയും
ശീലാഗുണങ്ങളും െസൗന്ദയ്യൎവും
പാവനമാകും പതി താധമ്മൎവും
പാരാെത െചാൽക കിളിക്കിടാേവ.
എന്നതു േക കിളിൈപ്പതലേമ്പാടു
വന്ദനം െച പറ െമെല്ല.
ഉ തപെസ്സ േപരായ മാമുനി
വ്യ ത കൂടാെത പെണ്ടാരു നാൾ,
ശീലാവതിെയ േപരായ കന്യെയ
ചാലേവ പാണി ഹണം െച .
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കാന്താരംതന്നിൽ ഒരാ മമുണ്ടാക്കി
കാന്താസേമതം തപ െച ,
വൃദ്ധൻ മുനീ ൻ വസി മഹാശഠൻ

ദ്ധൻ കുശീലൻ കുടിലാശയൻ.
കറ്റ ഴൽമണിയാളായ ഭായ്യൎെയ
കുറ്റമല്ലാെത പറകയില്ല.
കുഷ്ടം പിടി െവളു ശരീരവും
കഷ്ടം ൈകകാലും തളന്നൎീടു .
ശീലേക്കടുെള്ളാരു ഭർത്താവിെന നിത്യം
ശീലാവതിേദവി ഭക്തിേയാേട,
ഇഷ്ടമറിഞ്ഞവൾ ശു ഷ െചയ്തീടും
ഒ മുേപക്ഷയു മില്ലവൾ .
കാലേത്ത േനരെത്തഴുനീ ൈവകാേത
േചാലയിൽ െച കുളി വ .
േകവലം ത െട ഭത്തൎ ാവിനാദരാൽ
േദവകായ്യൎത്തിെന്റ േകാ ം കൂട്ടി.
െവള്ളവും കാച്ചി ളിപ്പി കാന്തെന
േവദന കൂടാേത െമല്ല െമെല്ല.
ഇഞ്ചപ്പതെകാ േത ണ െമലാം
ഈടാന്നൎ േശാധന െച ടെന.
മുങ്ങി ളിപ്പി േതാത്തൎ ി വഴിേപാേല
ഭംഗി വരുത്തി വണങ്ങി െകാണ്ടാൾ.
ചന്ദനം പുഷ്പം ജലവും നിേവദ്യവും
ഒേന്നാഴിയാെത സമീപത്താക്കി,
നല്ല വരിെന കുത്തിയരിയാക്കി.
െമല്ലേവ പാകത്തിൽ െവ ണ്ടാക്കി.
ലന്ത രു െകാ കൂ വാനുണ്ടാക്കി
ചന്തത്തിൽ േവ ന്ന േകാ ം കൂട്ടി.
ആട്ടിെന്റ പാലും കറ തിളപ്പി
കൂട്ടി ഴച്ച േചാറു നൽകി.
ഇങ്ങിെന നിത്യവും ശു ഷ െചയ്താലും
അ ള്ളിേലതും സാദമില്ല.
ഉള്ളിൽ മുഴുേത്താരു െകാേപന മാമുനി
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െകാള്ളിവാക്കല്ലാെത െചാൽകയില്ല.
കള്ളം െപരുെത്താരു നിെന്റ മുഖം കണ്ടാൽ
ഉള്ളം െതളിെവനിക്കില്ല െത ം.
െവള്ളം കുടിയാെത ചാവാനടു ഞാൻ
േവശ്യെപ്പെണ്ണ നിെന്ന േവൾക്ക മൂലം.
കാലെത്താരു തുള്ളിക്കഞ്ഞി തരാൻ േപാലും
ശീലാവതി നിണക്കാസ്ഥ യില്ല.
ലക്ഷണ മില്ലാത്ത നീ െവ െകാണ്ടന്ന
ഭക്ഷണത്തി രുചിയു മില്ല.
ൈക ണ്യം െത ം നിണക്കില്ല വല്ലെഭ
ക ം പുളി െമരിവുമില്ല.
െവപ്പിെന്റ കൗശലമില്ല കറി വായിൽ
െവപ്പാനുമാക നീ െവച്ചെതാ ം.
ഉേപ്പരിയും നിെന്റ േചാറുെമടുത്ത
കുപ്പയിലാ വാെനേന്ന േതാ ം.
ആകൎാനും േവണ്ടീട്ടേങ്ങാക്കാനി ം േപാെല
ആക്കം കൂടാേത നീ േചാറു തന്നാൽ,
ഭക്ഷിപ്പാനാ ഹ മുണ്ടാേമാ, നീെയെന്ന
രക്ഷിപ്പാനാളല്ല ശീലാവതി.
പ നൂറായി വയ നമുക്കിേപ്പാൾ
പത്നി നല്ല െചറുപ്പകാലം.
താടി നരച്ച പുരുഷെന കാണുേമ്പാൾ
ഓടി െയാളിച്ചീടു മംഗനമാർ.
താടിയും ന െട മൂ മാെയാന്നി
കൂടി ഗുണ േദാഷ െമേന്ന േവ .
വായിെലാരു പ മില്ലാത്ത വൃദ്ധെന
സ്ഥായിയുണ്ടാ േമാ െപ ങ്ങൾ .
പിേന്ന വിേശഷി വ്യാധിയും വർദ്ധി
നിെന്ന പറയുന്നെതന്തിനിേപ്പാൾ.
എ െട ജാതകേദാഷമിെതാെക്കയും
നി െട കുറ്റമിതല്ല താനും.
ചാവാനടുത്തവൻ േവളി േമാഹിച്ചാൽ
ഈ വണ്ണെമല്ലാ മനുഭവി ം.
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യൗവനമുള്ള പുരുഷെന ാപിപ്പാൻ
ൈദവം നിണ വിധിച്ചില്ലേല്ലാ.
കണ്ണിനു കാ കുറ െചവി േകളാ
പു ം നിറ ശരീരെമല്ലാം.
എ ം നടപ്പാെനളുതെല്ലനിക്കിേപ്പാൾ
എങ്ങിെന െവ െപാറുപ്പിേക്ക .
വീട്ടിലിരി േന്നാ ൎണ്മാനിെല്ലങ്കിെലാ
ഊട്ടിൽ നട ഭുജി െകാള്ളാം.
കാട്ടിലിരി ം നമുെക്കെന്താരാ യം
കൂട്ടിലിരി ം കിളിെയ േപ്പാേല.
ആരാനും െകാണ്ട തെന്നങ്കിൽ ഭക്ഷിക്കാം
അെല്ലങ്കിൽ പട്ടിണിെയേന്ന േവ .
എെന്ന പുല ൎ വാനളല്ല നീയിേപ്പാൾ
നിെന്ന പുല ൎ വാൻ ഞാനും േപാര
വി ീയാകും നിണക്കി ഭക്ഷിപ്പാൻ

ി സ്ഥേമാദനം േപാരാ താനും.
ചാമയുമില്ല തിനയുമില്ലിക്കാട്ടിൽ
മാമുനിമാർ തിെന്നാടുങ്ങി േപായി.
പാരം കുറ ഫല മൂലവും പിേന്ന
ദൂര േപാവാനുമാളല്ലിേപ്പാൾ.
ശീലാവതി നിെന്റ ശീലം തരമല്ല
ബാലസ്വഭാവം ശമിച്ചിെല്ലാ ം.
േനരെത്ത നാഴിയരി െവ നൽകുവാൻ
േപാരാത്ത നിെന്നെക്കാെണ്ട ഫലം.
ഈ വണ്ണേമാേരാശകാര കാരങ്ങൾ
േകവലം േക വിഷാദേത്താെട,
ദുഃഖി പാരം കര വിഷാദി
െചാൽെകാണ്ട താപസ്സേ ഷ്ഠൻ തെന്റ
ഇഷ്ടങ്ങെളല്ലാ മനുസരിച്ചങ്ങിേന
െപട്ട ശു ഷ െച െകാണ്ടാൾ.
േരാഗം ശമിപ്പാനുെള്ളൗഷധ േമാേരാെന്ന
േവേഗന െകാണ്ടന്നര ണ്ടാക്കി
ദുഷ്ട ണങ്ങളിൽ േത പതുക്കേവ
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കുഷ്ഠം ശമിപ്പി ഭത്തൎ ാവിെന്റ,
ഭക്ഷണത്തി രുചിയുമ ണ്ടാക്കി
ഭിെക്ഷ േപാവാൻ നട കൂടാ.
ഉ തേപാമുനിേ ഷ്ഠെന യക്കാലം
അ ഹാെര േമവും ഭൂസുരന്മാർ
വ ക്ഷണി തുടങ്ങി ഭവാനിേപ്പാൾ
എ െട ഇല്ലെത്തഴുെന്നേള്ളണം
ഭിെക്ഷ േകാ കൾ കൂട്ടിപ്പാത്തൎ ീടു ,
ശിക്ഷയിൽ വ ഭുജിച്ചീേടണം;
ഇങ്ങിേന വി ന്മാർ വ ക്ഷണി ,
എങ്ങിേന േപാേക ം ശീലാവതി
ഒ ം നടപ്പാെനളുതല്ലിനിക്കിേപ്പാൾ
അഷ്ടി േമാഹമതു താനും.
ഇത്തരം ഭർത്താവു േചാദിച്ചതിനുടൻ
ഉത്തരം െചാല്ലിനാൾ ശീലാവതി.
എെന്റ ചുമലിൽകേരറി യിരുന്നാലും
ഏതും മടിേക്കണ്ട ജീവനാഥാ.
ഇല്ലങ്ങളിൽ െകാ െച വഴി േപാെല
വല്ലഭ നിെന്ന ഭുജിപ്പി േന്നൻ.
ഇത്ഥം പറ മുനീ െന ന്ധത്തിൽ
സത്വരമ വഹി െകാണ്ടാൾ.
വി ഗൃഹങ്ങളിൽ െകാ െചന്നാദരാൽ
വി കുടുംബിനി ശീലാവതി.
ഉ തപസ്സിെന്റയൂണും കഴിപ്പി ,
അ ഹാരങ്ങളിൽ നി ടെന
േപാന്നി ത െട യാ മം ാപി ,
അേന്നെത്ത രാ ി കഴി കൂട്ടി.
പിെറ്റന്നാളും പുലർ കാേല പുറെപ്പ
മെറ്റാരു വി െന്റ മന്ദിരത്തിൽ,
െതെറ്റ കാന്തെന െകാ െചന്നാദരാൽ
െകാ ം കഴിപ്പി െകാ േപാ .
ഇങ്ങിേന നിത്യവുേമാേരാ ഗൃഹങ്ങളിൽ
ഇംഗിതം േപാേല ഭുജിപ്പിക്കയും,
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ഇ ഗൃഹം തന്നിൽ േപാ വസിക്കയും,
തിങ്ങിന േമാേദന വാഴും കാലം.
അന്തിെക്കാരു നാളി ലാ േമ വാണീടും
അന്തണേ ഷ്ഠനരുളിെച്ച ;
ശീലാവതീ നീ താെനന്നയും െകാണ്ടി
ലീലാവിലാേസന േപാരുേന്നരം,
ഉന്നതമാെയാരു മന്ദിരം ത െട
സന്നിധി തന്നി ലണഞ്ഞ േനരം,
നല്ല െപരുവഴി തന്നിെലാേരട
െവള്ളെമാഴുകു ക ടെന,
നാ െപരുവഴി വി വളച്ചി
െപെട്ട േപാരുവാൻ എ മൂലം.
അക്കണ്ട മന്ദിര മാ ൎ വല്ലെഭ
െപാക്കത്തിൽ മാളിക ഭംഗിേയാേട,
െക കൾ നാലും നടു മുറ്റവും നല്ല
േകാട്ടത്തളവും മണിക്കിണറും
െത ം കഴു ം െകാടികളും വാഴയും
എ െമാേരടെമാഴിഞ്ഞിട്ടില്ല,
രാജഗൃഹെമ േതാ മതു കണ്ടാൽ
രാജീവേലാചേന െചാെല്ലേന്നാടു.
ഇത്തരം ഭത്തൎ ാവു േചാദിച്ചതിനുടൻ
ഉത്തരം െചാല്ലിനാൾ ശീലാവതി;
വിശ്വത്തിെലാക്ക സിദ്ധമായുെള്ളാരു
േവശ്യാഗൃഹമതു ജീവനാഥ.
ഐശ്വയ്യൎവും നല്ല സൗന്ദയ്യൎവും പിേന്ന
വശ്യ േയാഗവുെമ േവണ്ട,
വിശ്വം ജയി ന്ന ൈവഭവമുെള്ളാരു
േവശ്യയുണ്ട വസിച്ചീടു .
വിത്തമുള്ളാളുകെളല്ലാമവളുെട
ഭൃത്യന്മാരാവാൻ െകാതിച്ചീടു .
കണ്മ നെത്ത മ ഞ്ചിരിെക്കാഞ്ചലും
െവണ്മ കലന്നൎ വിലാസങ്ങളും
ക മി പുരുഷന്മാരത്ഥൎ ങ്ങൾ,
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െകാ െചന്നാശു െകാടുത്തീടു .
ഇല്ലവും വ വും വിറ്റങ്ങവളുെട
വല്ലഭനാവാൻ െകാതിച്ചീടു .
മന്നവന്മാെര വശത്താക്കി െമെല്ലേവ
െപാ ം പണവും കരസ്ഥമാക്കി,
െകാന്നിട്ട മീനിന്നിരയിട്ടതു േപാെല
പിേന്നയേഭാഷെര ൈകെവടിയും.

വ്യമുെണ്ടങ്കിൽ സുഭഗന്മാെരല്ലാരും
വ്യമിെല്ലന്നാകിൻ ദുഭ ൎഗന്മാർ.

ഇങ്ങിേനയുെള്ളാരു േവശ്യാ വസി
തുംഗമഹാമണിമന്ദിരത്തിൽ.
അന്തിേക വെന്നാരു േനരമവളുെട
അന്തി േമൽ കഴുകുന്ന െവള്ളം
മാഗ്ഗൎത്തിൽ വെന്നാഴുകുന്നതു ക ടൻ
മാഗ്ഗൎം െവടി വള േപാ .
േമൽ കഴുകീടുന്ന െവള്ളം ചവിട്ടിയാൽ
േമ േമലുണ്ടാമശുദ്ധി േദാഷം.
മംഗല്യഹാനി ഭവി ം തപസ്സി ം
ഭംഗം വരുമജ്ജലെത്ത െതാട്ടാൽ.
എന്നതു െകാ വെളച്ചി േപാ ഞാൻ
എ ധരിച്ചാലും ജീവനാഥ.
ശീലാവതിയുെട വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ
ശീലം പകർ മഹാമുനി .
ഇ ശരാസന വീരെന്റ ബാണങ്ങൾ
ഭി ക്കെളയും വല മെല്ലാ.
വാര ീെയ ള്ള വാ കൾ േകട്ടേപ്പാൾ
മാരാ േമ മയങ്ങി വീണു.
അേന്നെത്ത രാ ിയിൽ നി ാഭവിച്ചില്ല
അന്നെത്ത ഭക്ഷിപ്പാൻ ആശയില്ല.
ഊണുമുറക്കവുെമല്ലാമുേപക്ഷി
വാണു മഹാ മുനി നാല നാൾ.
ദീഘൎ നിശ്വാസവുമാലസ്യവും പൂ
തീക്കനൽ േപാെല ശരീരെമല്ലാം.
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േവശ്യെയ തേന്ന മനസ്സിൽ നിരൂപി
വശ്യാദി കമ്മൎങ്ങൾ െചയ്തീടു .
ഭത്തൎ ാവു ത െട പാരവശ്യം ക
ഭായ്യൎയും െമല്ലേവ േചാദ്യം െച .
എെന്താരു കാരണെമ െട ഭത്തൎ ാെവ
സന്താപിച്ചീടു നാഥ ഭവാൻ.
എേന്നാടരുൾ െചയ്ക േവണം മടിയാെത
എന്നാെലാരുകഴിവുണ്ടാകീടാം.
വ്യാധിവികാരേമാ വല്ലാെത വന്നിതു
ആധിവിേശഷെമാ ചിത്തന്തന്നിൽ.
നാല നാളായി ഭക്ഷണമില്ലാ
ആലസ്യം പാരമുറ മില്ല.
എെന്ന ഹിപ്പിക്കാെമങ്കിൽ പരമാർത്ഥം
എേന്നാടരുൾ െചയ്ക ജീവനാഥ.
എന്നതു േക പറ മഹാമുനി;
നിെന്ന ഹിപ്പിക്ക േവണ്ടി വ .
േവശ്യാഗൃഹെമ േകട്ടതു കാരണം
േവശ്യയിലാശ മുഴുത്തീടു .
ധമ്മൎ മെല്ല ഹിയായ്കയല്ല ഞാൻ
കമ്മൎാനുബന്ധെമാഴി കൂടാ.
എെന്നക്കഴുത്തിെലടു പതുക്കേവ
ഇേന്നെത്ത രാ ി വരുന്ന േനരം.
േവശ്യാഗൃഹം തന്നിലാേക്കണെമെന്ന നീ
േവശ്യാവിേനാദം ലഭിപ്പിേക്കണം.
ഭത്തൎ ാക്കന്മാരുെട വാ നിരസിച്ചാൽ,
ഭായ്യൎമാക്കൎാപ വ കൂടും.
നല്ലെതന്നാകിലും തീയെതന്നാകിലും
വല്ലഭൻ െചാ ന്നതാചരിക്കാം
അല്ലാെത താേന്താന്നിത്വങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ
വല്ലാെത വ ഭവി ം താനും.
മംഗല്യ ീകൾ ഭത്തൎ ാക്കന്മാരേല്ലാ
തങ്ങൾ ൈദവത െമന്നറിക.
ൈദവമതായതും ജീവനതായതും
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േകവലം നിങ്ങൾ ഭത്തൎ ാവേല്ലാ.
എന്നതു െകാ പറ കൃേശാദരി
എ െട േമാഹെത്ത സാധിപ്പിക്ക.
ഇത്തരം ഭത്തൎ ാവു തെന്റ ഗിരം േക ,
ചിത്തരംഗത്തിൽ വിഷാദേത്താെട
എ ഞാൻ െചേയ്യ ദുമ്മൎാഗ്ഗൎമിങ്ങിെന
ചിന്തി നാഥനരുളിെചയ്താൽ,
ആചാരമല്ലാത്ത വല്ലാത്ത േമാഹങ്ങൾ
ആചായ്യൎന്മാരും തുടങ്ങിെക്കാണ്ടാൽ,
ആകുന്ന വണ്ണം സയത്നെഞ്ചയ്തിേടണം
േലാകാപവാദം വരാതിരിപ്പാൻ.
ഓർത്താൽ ഗുണമല്ലാതുള്ള വിധെമ
ഭത്തൎ ാവു തെന്നയും േബാധിപ്പിക്കാം.
ക കാണാേത കിണറ്റിൽ ചാടുേന്നാെര
െച പിടിപ്പാൻ മടിച്ചീടാെമാ.
വല്ല കണക്കിലും വല്ലഭൻ ത െട
വല്ലാത േമാഹം വിേരാധിേക്കണം.
അെല്ല വന്നാൽ വരുെന്നാരു വല്ലന്തി
അല്ലലിനായ് വന്നാെല െചയ്യാം.
ഇത്തരം ചിന്തി ശീലാവതി തെന്റ
ഭത്തൎ ാവിേനാടു വണങ്ങിെച്ചാന്നാൾ.
ഥമപാദം സമാപ്തം

ണേമറും ഭത്തൎ ാേവ മാമുനീ
ഗുരുനാഥ േകട്ടാലുെമെന്റ വാക്യം.
ഗണികാമാേരാടുള്ള േകളി േമാഹം
ഗുണമല്ല നിങ്ങൾേക്കേന്നാത്തൎ ീേടണം.
പണിയാെല വെന്നാരു വി ജന്മം
പഴുതിലാക്കീെടാല്ല ജീവനാഥ
കണി കാണ്മാൻ േപാലും ഗുണമില്ലാത്ത
ഗണികമാെരക്ക േമാഹി ന്ന
പുരുഷെന്റ ജന്മം പഴുെത തെന്ന.
ദുരിതമാം കൂപത്തിൽ െച ചാടും
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കുലടമാേരാടുള്ള സംസഗ്ഗൎത്തൎ ാൽ
കുലധമ്മൎാചാരങ്ങളില്ലാതാകും.
മലമൂ ധാരമായുള്ള പാ ം
മലർബാണാധീനമായുള്ള ഗാ ം,
ഫലെമേന്ന്യ കാമി ം മൂഢന്മാ ൎ
പലേദാഷം വ ഭവി മേല്ലാ.
കുലഹാനി വന്നീടുമ യല്ല
മലിനമായീടും മനുഷ്യ ജന്മം.
പരിതാപേമാേരാെന്ന വ കൂടും,
പരിഹാസത്തി ള്ള പാ മാകും.
പരിേചാെട കീത്തൎ ി നശി േപാകും.
പരിണാമപാപങ്ങൾ വ കൂടും,
ധനങ്ങൾ നാശങ്ങൾ സംഭവി ം.
ജനങ്ങൾ ൈവരാഗ്യമുണ്ടായീടും.
കനേകടും ജാതി ഹീനഭാവം.
മിനേക്കടും നീചന്മാേരാടു കൂട.
കുലഭായ്യൎമാെര െവടി െകാ
കുലടമാേരാടു രമി െന്നാരു.
കുലേ ഷ്ഠന്മാരായ ഭൂസുരന്മാർ
കുലിശെത്തക്കാളും കഠിനമാകും.
ഇരി െകാ േള്ളാരു നാരീ രൂപം
ഇരുഭാേഗ തീയിെട്ടരി െകാ
പഴുപ്പി െപണ് േകാലത്തിെന്റ േദഹം,
തഴുകി ണേരണമ െചന്നാൽ.
ഒരു നാളും േവശ്യജനങ്ങേളാടു
ഒരുമി ീഡിപ്പാൻ േമാഹിെക്കാല്ല.
ഗുണേദാഷജ്ഞാനമവർക്കിെല്ലാ ം
പണെമന്നല്ലാെതാരു ചിന്തയില്ല.
ധരണീസുരന്മാരും െബൗദ്ധന്മാരും
തരുണീയാം േവശ്യ േഭദമില്ല.
കനകെത്ത കയ്യിൽ െകാടു േന്നാെര
കനിെവ ഭാവി ൈകപിടി ം.
ധനെമല്ലാമ കരസ്ഥമായാൽ,
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കനമില്ലാതുെള്ളാരു പഞ്ഞിേപാേല
പറപ്പി ം ദൂര ദുഷ്ട ട്ടം,
ഉറപ്പി ം വ്യെമാടു േവാളം.
അവരുെട കൂട്ടത്തിൽ െച ചാടാൻ
അവകാശം വന്നാലവെന്റ ജന്മം,
വിഫലമായീടുമത യല്ല
വികടമായീടും നരകന്തന്നിൽ
അനവധികാലം വസിച്ചീേടണം.
അനുഭവെമെന്താ വന്നീടാ
െവളിെച്ചണ്ണ വീഴ്ത്തി നിറ െചമ്പിൽ
തിളച്ച കാളുന്ന ൈതലം തന്നിൽ
പിടിച്ച തള്ളി യമഭടന്മാർ
അടി തുള്ളി കുളിപ്പിച്ചീടും.
വടിെകാ മസ്തക ഭാഗം തന്നിൽ
അടിെകാ േദഹം തള ൎ വീഴും.
അമൃതുെകാണ്ടേപ്പാെഴ ജീവിപ്പി ം.
അമൃതന്മാരായി തീക്കനലിൽ
വിരേവാടങ്ങാടി െമ േവണ്ട,
ദുരിതങ്ങൾ െചാന്നാെലാടുക്കമില്ല.
അതുെകാ െചാ ഭത്തൎ ാേവ ഞാൻ,
കുതുകമീേവശ്യയിലുണ്ടാേകണ്ട.
അറിയിക്ക േവണേമാ ഞാനീവണ്ണം?
അറിയേപ്പാകാതുള്ള േദഹേമാ നീ?
െചറുപ്പം െകാെണ്ടാ ര ഞാൻ
െവറു ണ്ടായീെടാല്ല, ജീവനാഥ.
ക്ഷമിേക്കണമിക്കാലം, േവശ്യാഗൃേഹ
ഗമിേക്കണെമന്നരുൾ െചയ്യരുേത.
വചനങ്ങളിത്തരം േകട്ട േനരം
വചനീയമെല്ല മാമുനീ ൻ.
കനിേവാേട പിേന്നയും ഭായ്യൎേയാടു
അനുതാപേത്താെട യരുളിെച .
ദ്വിതീയപാദം സമാപ്തം
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എന്തിനേയ്യാ വിേരാധം പറയു
ദന്തിഗാമിനിെമൗലിമേണ ശൃണു.
അന്തിേക വ നിന്നാലുമാദരാൽ
അന്തിേനരമണ കൃേശാദരി.
എെന്ന േതാളിെലടുക്ക നീ ൈവകാെത
നിെന്നത്തേന്ന പറ േബാധിപ്പിക്കാം.
പുള്ളിമാന്മിഴിയാേള നമുക്കിേപ്പാൾ,
ഉള്ളിലുണ്ടായ തണ്ടാർ ശരാമയം,
തള്ളി നീക്കിക്കളവാെനളുതാേമാ?
െകാള്ളി വാക്കല്ല െചാ വല്ലേഭ.
ന്യായമല്ലാത മകർമ്മങ്ങൾെക്കാക്കയും

ായശ്ചിത്തങ്ങളുെണ്ടന്നറിഞ്ഞാലും.
േമാഹമുള്ളതു സാധിച്ചീെലന്നാകിൽ
േദഹനാശം ഭവി ം നമുെക്കെടാ.
േസ്നഹമുെണ്ടങ്കിൽ േവശ്യാമണിയുെട
േഗഹന്തന്നിലങ്ങാേക്കണെമെന്നന്നീ
അംഗനാമണിയാകുമവളുെട
സംഗമി ലഭി െവന്നാകിെലാ,
അംഗെസൗഖ്യം ഭവി ം തപസ്സിനും
ഭംഗമുണ്ടാകയിെല്ലന്നറിഞ്ഞാലും.
ന്യായം വി നടക്കയിെല്ലങ്കിേലാ

ായശ്ചിത്തം വിധിേക്കണെമ േണ്ടാ?
കൃ ചാ ായനാദി ിയെകാ
സ്വച്ഛഭാവവിശുദ്ധിവരുത്തീടാം.
മന്മഥേക്ഷാഭം െകാ ള്ള ൈവഷമ്യം
ധമ്മൎചാരി ജനങ്ങൾ മുണ്ടാകും.
വിശ്വേമാഹിനി േമനകയ പ
വിശ്വാമി നനുഭവിച്ചില്ലേയാ?
ഇ നും പണ്ടഹല്യെയ ാപിച്ചി
ട്ടി ിയ േക്ഷാഭശാന്തി വരുത്തീേല
ച നും ഗുരു ഭായ്യൎെയ ാപി
ചന്തേമാെട രമിച്ചില്ലേയാ ശുേഭ?
സവ്വൎജ്ഞന്മാരാം മി വരുണന്മാർ
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ഉവ്വൎശിെയ പരി ഹിച്ചില്ലെയാ?
േ മ്ണാശാഖ്യയായുെള്ളാരു നാരിെയ

ാപിച്ചില്ലെയാ കണ്വമഹാമുനി.
ഹ്മേദവനായുള്ള ഭഗവാനും

തന്മകെള പരി ഹിച്ചില്ലേയാ?
ഇപ്പറഞ്ഞ മഹാജനെമാക്കയും
തല് തി ിയെകാ വിശുദ്ധരായി.
അ കാരം നമു മിേദ്ദാഷെത്ത
ക്ഷി മ കളവാൻ തടുവുേണ്ടാ?
അദ്ധൎരാ ി മുന്ന മവളുെട
പത്തനം തന്നിലാേക്കണെമെന്ന നീ.
വൃദ്ധനാകിെയാെരെന്റ മേനാരഥം
വ്യത്ഥൎ മാകിച്ചമക്കായ്ക വല്ലെഭ.
ഇത്തരം മിനിേ ഷ്ഠെന്റ വാകിനങ്ങ്
ഉത്തരം പറയുന്നവരാരേഹാ.
അ വല്ലതുെമന്നങ്ങവളുെട
ചിത്തന്തന്നിലുറ പുറെപ്പ .
അന്ധകാരം നിറെഞ്ഞാരു രാ ിയിൽ
അന്തേണശെന െമെല്ലെന്നടുത്തവൾ

ന്ധേദശത്തിലാക്കി നടെകാ
വന്ധകീ ഗൃഹം േനാക്കി പതുക്കെവ
തൽപദതളിർെകാണ്ട െമല്ലേവ,
തപ്പിതപ്പി നട നട ടൻ
ക ം മു മക്കാടും മലകളും
െമെല്ല െമെല്ല കട പണിെപ്പ ,
െച േന്നരെമാരാേരാഹണന്തന്നിൽ
വല്ലഭെന്റ ശരീരം തടഞ്ഞിതു.
അക്കഥയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞീടാം
ത രന്മാരതിന്നിഹ കാരണം
ത രാേജ്യ വസി ന്ന ഭൂപെന്റ
പത്തനത്തിലകം പു കള്ളന്മാർ.
രാജഭണ്ഡാരം ക തിരിച്ചേപ്പാൾ
രാജകിങ്കരന്മാരുമുണർന്നിതു.
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കള്ളന്മാരുെട പിേമ്പ ഭടന്മാരും
െകാള്ളിയും മിന്നിമണ്ടി റെപ്പ .
കാനനന്തന്നിൽ മാണ്ഡവ്യമാമുനി
ധ്യാനമീലിതേലാചനനാകയാൽ,
നിശ്ചലനായിരി ം മുനിേയാടു
പൃച്ഛിച്ചീടിനാരാശു ഭടന്മാരും.
താനുേണ്ടാ ക ത ര ട്ടെത്ത
കാനനന്തന്നിേലാടി വരുന്നതും.
എ േചാദി കിങ്കരന്മാേരാടു
ഒ ം മിണ്ടീല മാമുനിേ ഷ്ഠനും.
ഉത്തരമുരിയാടത്തെതെന്തേടാ?
ഇത്തരമവർ േചാദി േപായുടൻ
െകാള്ളിയും മിന്നി നാലു ദിക്കിങ്കലും.
കള്ളന്മാെര തിര പിടികൂടി
പ െപാമ്പണം െപട്ടകെമന്നിവ
ക േപായതും കൂടി ബഹുവിധം
ത രാെനാടറിയിച്ച േനര
ത രാനുമരുൾെച േവഗത്തിൽ.
േചാരന്മാെര കഴുവിങ്കേല വിൻ
ആെരന്നാലും മടിേക്കണ്ട വീരെര.
രാജശാസനം േക ഭടന്മാരും,
വ്യാജപൂരുഷന്മാെര കഴുേവറ്റി.
ഒ ം മിണ്ടാതിരി മിത്താപസൻ
ഇ ത രന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ
മുമ്പനായി വേരണെമന്നിങ്ങിെന,
വമ്പരാമവർ നിശ്ചയിച്ചീടിനാർ.
വല്ലാെത ക വഞ്ചനം െചയ്യിച്ചാൽ,
െകാല്ലാെത കഴുേവേറ്റണെമ .
മാമുനീ െന ശൂലത്തിേലറ്റിനാർ.
സ്വാമി മതു സമ്മതമങ്ങിേന.
ശൂലപാണി സദൃശനാം മാണ്ഡവ്യൻ
ശൂലന്തന്നിൽ മല ൎ കിട േമ്പാൾ,
കാലിേന്മൽ തട്ടിവൃദ്ധമുനീ െന്റ
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െമൗലിഭാഗമതുേനരം മാണ്ഡവ്യൻ,
പാരം േവദനയുണ്ടാക കാരണാൽ,
ആെര ളതു ചിന്തിച്ചറി ടൻ.
വാരനാരിെയ ചിന്തി രാ ിയിൽ
ജാരനായി േപാകുന്ന വൃദ്ധേനാ.
നാെള സൂയ്യൎനുദി ന്ന േനര
നാശം വ ഭവി ം നിണെക്കെടാ,
എന്നിവണ്ണം ശപിച്ചതു േക ടൻ
ഖിന്നമാനസനു തേപാ മുനി,
പിേന്നാക്കം തെന്ന േപാെകന്നരുൾെച ,
ത െട പണ്ണൎ ശാലെയ ാപി .

ാണനാശം വരുെമ േപടി
േകണു േമവുന്ന താപസ േ ഷ്ഠെന്റ,
പാദപത്മം വണങ്ങിപ്പറഞ്ഞിതു
േഖദം കൂടാെത ശീലാവതി സതീ,
ഏതും േഖദിക്ക േവെണ്ടെന്റ ഭത്തൎ ാേവ
േഹതു കൂടാെത വേന്നാരനത്ഥൎ െത്ത
ധമ്മൎചാരി ം െകാണ്ടെങ്ങാഴിപ്പിപ്പൻ
കമ്മൎസാക്ഷി ദിവാകരനല്ലേയാ?
എന്നിവണ്ണം പറ കുളി ടൻ
വ നി ദിേനശെന ധ്യാനി
മാത്തൎ ാണ്ഡസ്വാമി േദവ ഭഗവാേന.
ഭത്തൎ ാവിെന്റ മരണെമാഴിേക്കണം.
ഉന്നതമാമുദയാ ിമസ്തേക
വ ദി ഭവാെനങ്കിലേപ്പാേഴ,
എ െട ജീവനാഥനപായവും
വ േപാെമന്ന ശാപമകെപ്പ .
എന്നതുെകാ മൽഭ ൎ ജീവെന
ത രക്ഷിക്ക േവണം ഭഗവാെന.
എന്നിവണ്ണം പറ തേത്താെട
നി െകാ തപം െച താപസി.
സൂയ്യൎേദവഭഗവാനുമെപ്പാെഴ
േതരിേലറിയുദിപ്പാെനാരുെമ്പ .
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വന്നേനരമി ാത്ഥൎ നാ േകൾക്കയാൽ,
നി േപായി മഹാഗിരി സന്നിെധൗ.
ആദിേതയനുദിക്കായ്ക െകാണ്ടേഹാ
േവദിയന്മാ ൎ കമ്മൎങ്ങൾെക്കാക്കയും
ഭംഗം വന്നേപ്പാളംബരചാരികൾ
അ പാരം പരവശന്മാരായി.
കാരണമിതിെനെന്ത വാസവൻ,
ചാരണന്മാരും വിദ്യാധരന്മാരും,
കിന്നരന്മാരും കി രുഷാദിയും,
ഖിന്നത പൂണ്ടിരി ം ദശാന്തേര.
നാരദൻ വന്നരുൾെച േബാധി
സാരെമാെക്കയും സവ്വൎസുരന്മാരും.
പാരാെത ക പങ്കജവാസെന്റ
ചാര െച ണത്തൎ ി വൃത്താന്തം.
പങ്കജവാസന്താനും സുരന്മാരും
ശങ്കരാചലം തന്നിൽ േവശി
തിങ്കൾചൂടനും മ ള്ള വൃന്ദവും
പങ്കജാക്ഷെന കാണ്മാൻ നടെകാ .
ക്ഷീരവാരിധിതീര െച ടൻ
വാരിജാക്ഷെന വാഴ്ത്തി തി െച
പത്മനാഭനുണ ൎ വിള േമ്പാൾ
പത്മജാദികൾ വന്ദി നിന്നിതു
സൂയ്യൎേദവനുദിക്കായ്കെകാ ള്ള
കായ്യൎഹാനികെളല്ലാമുണത്തൎ ി .
മന്ദഹാസവും പുണ്ടങ്ങരുൽ െച
ഇന്ദിരാപതി േദവ രാന്തകൻ.
അ ിെയ ള്ള താപസേ ഷ്ഠെന്റ
ആ മം േനാക്കി െചന്നാലുേമവരും.
ത െചന്നാലുപായങ്ങളുണ്ടാകും
മി േദവനുദിപ്പാൻ കഴിവരും.
അ ിദാരങ്ങളാമനുസൂയ്യതാൻ
ത െചന്നങ്ങനുവദിച്ചീടിനാൽ
എല്ലാറ്റി െമാരു കഴിവുണ്ടാം
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കല്യാണാംഗി കനിവുള്ളതാപസി.
ലക്ഷ്മീനായകനിത്ഥ മരുൾെച
പക്ഷിരാജെന്റ കേണ്ഠ കരേയറിനാൻ
അന്നത്തിെന്റ പുറേമറി ഹ്മാവും
മുന്നിലാമ്മാറു േവഗം നടെകാണ്ടാൻ.
കാള ത െട കേണ്ഠകരേയറി
കാളകണ്ഠനും പിേമ്പെയഴുെന്നള്ളി.
നാലുെകാ ള്ള െവള്ളഗേജ േന്മൽ
നാകനാഥൻ കേരറി വിളങ്ങിനാൻ.
വാനവന്മാരും നാനാമുനികളും
യാനം െചയ്ത മഹാേയാഗമിങ്ങിേന
അ ിതാപസേ ഷ്ഠൻ വസി െന്നാ
രാ മത്തിങ്കൽ െചേന്നാരനന്തരം.
വൃ ൈവരിയും േദവകളുംകൂടി
അ ിെയ െച വന്ദിച്ചനന്തരം.
േവെറ െചന്നങ്ങനസൂയേയാെടല്ലാം.
ഏെറ ഭക്ത്യാ വിേശഷമറിയി ,

ഹ്മൻ വി ഗിരീശന്മാർ മൂവരും
ാഹ്മണീ നിെന്ന കാൺമ്മാൻ എഴുെന്നള്ളി.

താപസിയായ ശീലവതിയുെട
താപം കൂടാെത സൂയ്യൎനുദിേക്കണം,
ആയതി യത്നം നീ െചേയ്യണം
ആയവണ്ണം കഴിവുണ്ടാകീേടണം
തൃതിയപാദം സമാപ്തം

അ ിമഹാമുനിഭായ്യൎാ പുനർ
അ ിദശമാരുമായി
ശീലാവതിയുെട പാതി ത്യ
ശീലഗുണാദിവിേശഷം
എ മേനാഹരേമാത്തൎ ാൽ
അതു മി നും ലംഘി കൂട
ൈവധവ്യം കൂടാതിരിപ്പാനുള്ള
ൈവഷമ്യെമ നിനച്ചാൽ.
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മൂത്തൎ ികൾ മൂവരും കൂടി വ
പാത്തൎ ിരി ന്നതും കണ്ടാൽ
എങ്ങിെന ഞാന േപാരാെത ക
ഇങ്ങിരി ന്നതും പാത്തൎ ാൽ
ഭത്തൎ ാവിനങ്ങനുവാദെമങ്കിൽ
ഭക്ത്യാ ഞാൻ കൂെട വരുേന്നൻ
എ ള്ള വാ കൾ േക ശ ൻ
െചന്ന ിേയാടറിയി
അ ിക്കനുവാദെമ ള്ളതു
വൃ ാരി വ പറ .
ആയതു േക നട അനന്ത
സൂയ്യയും വാസവനും.
മൂത്തൎ ികൾ മൂവരും പിെമ്പ ജഗ
ദാത്തി ശമിപ്പിപ്പതിന്നായി.
ഉ തപസ്സിെന്റ േഗഹമതിന്ന്
അേ ഗമിച്ചനസൂയ്യ
ശീലാവതിെയ വിളിച്ചെമ്പാടു
ശീ മീവണ്ണം പറ .
സൂയ്യൎനുദിക്കാേത േപായാൽ ബഹു
കായ്യൎക്ഷയമു പാരിൽ.
ധമ്മൎങ്ങെളാെക്ക മുടങ്ങി വി
കമ്മൎങ്ങളും ബഹുമങ്ങി.
കൂരിരുൽ വ നിറ ഭൂവി
ഭൂരിശുഭങ്ങൾ മറ .
കള്ളന്മാെരാക്ക മുതി ൎ ദിക്കിൽ
ഉള്ളതേശഷം കവ ൎ .
ൈദത്യന്മാർ പാരംകടു സുര
മത്തൎ ്യന്മാർ ചാവാനാടു .
േകാട്ടപലതും കവർ വശു
കൂട്ടംവിശ തളർ
യാഗങ്ങെളാക്കമുടങ്ങി
വി േയാഗങ്ങെളല്ലാമടങ്ങി.
ഭൂസുരന്മാരുെടസായന്തനം
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ഭാസുരമാവാനുപായ
രാ ിേയാടുണ്ടാെത തെന്ന കഷ്ടം
ധാ ിയിലിങ്ങിേന മുന്നം
കണ്ടറിയുന്നില്ല പാരം േദാഷം
ഉണ്ടാമതിനി പായം
ഏവ മനസൂയ്യ തെന്റ െമാഴി
േകവലം േക വണങ്ങി
ശീലവതി േദവി െചാന്നാളനു
കൂലെമനിക്കനസൂേയ്യ,
ഭത്തൎ ാവിനാപ കൂടാത
മാത്തൎ ാണ്ഡ േദവനുദിപ്പാൻ,
സംഗതിയുണ്ടായ് വരുത്താെമങ്കിൽ
ഇങ്ങനുവാദമേശഷം,
മംഗല്യംേപാകാതിരിപ്പാനുള്ള
മാഗ്ഗൎം വിചാരി െകാൾവിൻ.
അേപ്പാഴനസൂയ്യ െചാന്നാൻ ബാേല
െകേ ാടു േക െകാണ്ടാലും.

ഹ്മനും വി ഗിരീശന്മാരും
െചെമ്മെയഴുെന്നള്ളി നിെന്റ,
ൈവധവ്യം രക്ഷി െകാൾവാെന
ൈവഷമ്യമീശ്വരന്മാ ൎ
േലാകെത്ത സൃഷ്ടി ം േദവൻ നിെന്റ
േശാകെത്തതീപ്പൎാൻ േപാരാേതാ
സാദരമക്കൎനുദിപ്പാനനു
വാദം െകാടുക്ക നീ ബാേല
അ ി കുഡുംബിനീ തെന്റ െമാഴി
സത്യെമ ള്ളിലുറ
ശീലാവതീകനിേവാെട െച
ബാലരവിെയ വണങ്ങി.
എങ്കിലുദി െകാണ്ടാലുെമെന്ന
ശങ്കിക്ക േവണ്ട ദിേനശ.
എ പറെഞ്ഞാരു േനരം തെന്ന
വന്ന ദി ദിേനശൻ
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മൂ ദിവസം കഴി സൂയ്യൎൻ
ത െട രശ്മികൂടാെത
നാലാം ദിവസമുദി ദിശി
ൈവലും പരക്കപ്പര .
വി ന്മാരൂ തുടങ്ങി ഇരുൾ
എേപ്പരും നീങ്ങിയടങ്ങി.
താമര ക്കൾ വിരി ഭൂവി
താമസിയാെത വിളങ്ങി.
േഹാമങ്ങൾ നീള ടങ്ങീതേപ്പാൾ
ധൂമങ്ങൾ െപാങ്ങി ടങ്ങി
േമാഹനമാകും ഭാേത പശു
െദാഹനേഘാഷം തുടങ്ങി
എല്ലാരും വാതിൽ തുറ ഗൃഹം
എല്ലാമടി െതളി
േദവാലയങ്ങളിൽ പൂജാബലി
ശീേവലി േഘാഷം തുടങ്ങി
േചാരന്മാേരാടിെയാളി നൽ
മാരന്മാരാടിക്കളി

ീകളടുക്കിള തന്നിൽ പു
പാകാദി കമ്മൎം തുടങ്ങി
വി ന്മാരിഷ്ടി തുടങ്ങി ചില
വി ന്മാരഷ്ടി തുട ൎ
ഉ തപ മരി ഭൂവി
വ്യ ത പൂ പതി
ത ത്നി േമാഹി വീണിതേപ്പാൾ
ത രിദാരങ്ങൾ േകണു
ആയതു കെണ്ടാരു േനരമന
സൂെയ്യ മാധി മുഴു
േവേഗന െച വിരിഞ്ചൻ തെന്റ
െവള്ളെമടു തളി
അേന്നരം ക മിഴി ച
വീെണാരു താപസേ ഷ്ഠൻ
താേന എഴുനീറ്റിരു മുനി
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മാെനലും കണ്ണിയുണ ൎ
മൂത്തൎ ികൾ മൂവരും കൂടി മുനി
മൂദ്ധൎനി െതാട്ടരുൾ െച
കാമെനക്കാളും മേനാജ്ഞാകൃതി
മാമുനിേ ഷ്ഠനിദാനിം
ദീഘൎ ായുസ്സായി വേരണെമാരു
നീക്കമതിനില്ല െത ം
ക ാന്തേത്താളമിരി െമാരു
.നീക്കമതിനില്ല െത ം
എേപ്പാഴും െയൗവനകാലം െകെ ാടു
െസൗന്ദയ്യൎേമാ പിെന്ന
ലീലാവിലാസവിേനാദം പൂ
ശീലാവതിേയാടു കൂേട
ധമ്മൎങ്ങൾ െചയ്തീടേവണം യാഗ
കമ്മൎങ്ങളാചരിേക്കണം
എ ള്ളനു ഹം േക മുനി
സുന്ദരരൂപനായ് വ

ഹ്മശിവാച തന്മാെര െച
െചേമ്മ വണങ്ങി െതാഴുതു.
അേന്നരം േദവന്മാർ മൂ േപരും
നന്നായനു ഹം നൽകി.

േയ്യാപി മൂവരും കൂടി അന
സൂയ്യേയാടങ്ങരുൾ െച .
എ വരം തവ േവ േദവി
ചിന്തിതം േമടി െകാൾക
േലാേകാപകാരം നീ െച ജന
േശാകെമല്ലാം നീെയാഴി

ത പകാരെത്ത െചയ് വാനിേപ്പാൾ
എ യുമാ ഹമു
എന്നതു േകട്ടനസൂയ്യാ േദവി
വന്ദനം െച പറ
ഉത്തമപൂരുഷന്മാേര നിങ്ങൾ
എ യും കാരുണ്യേമാെട
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അ ീ മുനിസുതന്മാരായി മ
.പു ന്മാരായ് പിറേക്കണം
എ യുമാ ഹമുണ്ടങ്ങതു
മാ ം വരം തന്നിേടണം
ഇ ിേലാേകശന്മാരാകും നിങ്ങൾ
ത ീതനുജന്മാരായാൽ
എ മഹത്വെമനി ം പൂനർ
അ ിെയ ള്ള മുനി ം
ശങ്കകൂടാെത സുശീേല ഞങ്ങൾ
നിങ്കൽ പിറ ന്നതു
എന്നരുൾ െച മറ ഹരി
ച ചൂഡൻ വിധി താനും
വാനവന്മാരും ഗമി ബഹു
മാനമവ ൎ ം ലഭി
അ ികുഡുംബിനീ താനും പുനർ
അ ി സമീപം ഗമി
ഉ ാ തേപാ മുനിേ ഷ്ഠൻ സുധ
മ ാഗുണാ മൃതരൂപൻ
ശീലാവതിേയാടു കൂടി ബഹു
കാലമിരു സുഖി
യാഗാദി കമ്മൎങ്ങൾ െച ശുഭ
േയാഗാനുകൂലം വസി
ഉത്തമപൂരുഷൻ വി പുനർ
അ ിസുതനായ്ജനി
ദത്തെന െളാരു നാമം പൂ
സത്വഗുേണനവിളങ്ങി
സേവ്വൎശനായ ശിവെന്റ നാമം
ദുവ്വൎാസാെവ സിദ്ധം
അ ി പു നായ് വ സുപ
വി ചരി സേമതൻ
പിേന്ന വിരിഞ്ചെന്റ രാഗാകൃതി
തെന്ന ശരീരമതായി
ച െന േള്ളാരുനാമമൃദു
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സാ ാമൃതാകൃതിരൂപൻ
അ ിമഹാമുനിേ ഷ്ഠൻ തെന്റ
േന ത്തിൽനി ജനി
ശൃംഗാരേകാമളരൂപൻ ശശി
ശൃംഗാരേയാനി ബ
ഇങ്ങിേന മൂത്തൎ ികൾ മൂ മിഹ
മംഗലേമാേട വിളങ്ങി
ഇക്കഥ െചാല്ലി തി േന്നാ ൎ
ദുഃഖങ്ങെളാക്കേവ നീ ം
സന്തതിയും െനടുമം ഗല്യവും
സമ്പ മുണ്ടാമുദാരം
ചതുത്ഥൎപാദം സമാപ്തം
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