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ഭാഷാകർണ്ണാമൃതം
പൂന്താനം

കർണ്ണാമൃതം വാമപുരാധിവാസിൻ
നിന്നാൽ മതം കിഞ്ചനഭാഷയായ് ഞാൻ
എന്നാൽ വരുംവണ്ണമുദാരകീർേത്ത!
െചാന്നാലതും ീണനമായ് വേരണം.

ആക്കം പൂണ്ടഷ്ടമീേരാഹിണിെയാരുമകലർേന്നാരുനാളർദ്ധരാ ൗ
െചാൽെക്കാ ം ചിങ്ങമാേസ മുഴുമതിയുമുദി ന്ന മുേഖ്യ മുഹൂർേത്ത
തൃക്കയ്യിൽ ശംഖുച ാംബുജഗദകൾ ധരിേച്ചാരു ബാലസ്വരൂപം
തക്കത്തിൽ േദവകി ം കണവനുമണെയദ്ദർശിതം ൈകെതാഴുേന്നൻ

അച്ഛേന്റ ഹസ്തപത്മത്തിനു മധുകരമായ് നി േപാവാൻ മുതിർ
തൽക്കാേല മുഷകു േതടീടിന കനകകവാടങ്ങൾ താേന തുറ
ച ീശൻ ഛ മാർ നിറപുഴയുമുഴേറ്റാടു നീർ വാങ്ങി നി
ചിെക്കന്നമ്പാടിേചർ ജനകനവിെടയക്കന്യെയെക്കാ േപാ

അറ്റം കൂടാെത കൗതൂഹലപരവശനായ് നന്ദേഗാപൻ തദാനീ-
േമറ്റം ദാനങ്ങളും െച ടനതിമഹിതം ജാതകർമ്മം കഴിപ്പാൻ
ചുറ്റിക്ഖണ്ഡിച്ച െപാക്കിൾെക്കാടി തിരുവുദരത്താ ഭംഗ്യാ കിടേന്നാ-
രീറ്റില്ല ണ്ണിെയക്കണ്ടവരവരമൃതാനന്ദമാറാടിനാർേപാൽ

ദുഷ്ടയ്ക്ക തന ംചുഴൽവലിയ െകാടുങ്കാറ്റിനുംചാട്ടിനും നീ
കറ്റക്കാവായ് ക്കിട ംെപാഴുതു ഗതിവരുേത്തടിനാന േമണ
തുഷ്ട്യാ േപായ്െച്ച ഗർഗ്ഗൻതിരുവടി തിരുനാമങ്ങളിേട്ടാരുേശഷം
പുഷ്ട്യാ േമവീടുമമ്പാടിയിലനുദിവസം േജ്യഷ്ഠേനാേട വളർന്നാൻ

ഏ ന്ന കാരണജലത്തിെലാരുണ്ണിയായ് േപ്പായ് 
നീന്തീടുവാൻ കഴിവരാതവന േപാലും
നന്ദെന്റെക നടുമുറ്റമിവറ്റിെലല്ലാം
നീന്തി ടങ്ങിയ കിടാവിനു ൈകെതാഴുേന്നൻ
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അച്ഛൻെചന്നച തേന്റ തിരുമുഖകമലം ക െകാണ്ടാടുമേപ്പാ-
ളച്ഛേന്റ ഹസ്തപദ്മത്തിെലാരതിശയസമ്മാനമിച്ഛാനുകൂലം
കേച്ചലുംവാണി വിേശ്വശ്വരജനനി മുദാൈകവളർത്താെളേശാദാ
വിശ്വാസേത്താടു നല് കീ വരമതിലുെമാരമ്മാനമമ്മ മയ്യാ!

ചാേഞ്ചറീടുന്ന പിച്ചക്കളി കവിണുകിടേന്നാമനക്ക യർത്തീ-
ട്ട ം െവേവ്വെറ തൃൈക്കവിരലുകൾ മലെരെത്താ കിട്ടാ മേപ്പാൾ
കുഞ്ഞി ൈമ മറിഞ്ഞമ്മലരുമളവിലും പുഞ്ചിരിേത്തെഞ്ചാരി ം
കുഞ്ഞിൈക്ക ര മായ് ക്കാട്ടിന ഭുവനപേത നിെന്ന ഞാൻ ൈകെതാഴുേന്നൻ

ൈമക്കണ്ണിമാർ പലരുമുണ്ണിയിനിക്കിനിെക്ക-
ല് ക്കണ്ഠയാ കളികൾ കാട്ടി വിളി മേപ്പാൾ

ഒക്കത്തിരു മറിയുന്ന ദയാംബുരാേശ
തൃക്കാൽ െതാഴാനരുളു നീ കരുണാകടാക്ഷം.

മാനത്തമ്മാമെനക്കണ്ടമൃതു െപാഴിയുമക്കണ്ണനുണ്ണി ചിേത്ത
മാനെത്തൈക്കവളർപ്പാനമൃതകിരണനും െമെല്ല േമലിന്നിറങ്ങി
മാനിച്ചമ്മ കാട്ടി മദപരവശാൽ ര ൈകെകാ മന്ദം
മാനേത്തക്കങ്ങയച്ചീടിനെതാഴിെലാരുനാളാസ്ഥയാ കാണ്മേനൂ ഞാൻ

കുഞ്ഞിക്കാലും കരത്താർ കുളുർമണിമുഖവും കണ്ണിെലക്കെണ്ണഴു ം
കിഞ്ചിൽ േപാന്ന രി ം ദശനമുകുളവും കൃഷ്ണ! െചേഞ്ചാരിവായും
പഞ്ചത്വം വന്നടു െമ്പാഴുതു മതിമറന്ന വീണീടുമേപ്പാ-
െളഞ്ചിേത്ത േപാ ദിച്ചീടുക തവ തിരുെമ ള്ള േകാ ം മുരാേര!

മഞ്ചാടി രു കുന്നിമാലകൾ മുരുക്കിൻ പൂക്കളിത്യാദിയും
െചേഞ്ചാരി വിേരാധിയാമധരവും തൃൈക്കകൾ തൃക്കാൽകളും
ചാഞ്ചാടിക്കളിയും ചമൻഞ്ഞ വടിവും പൂഞ്ചായലിൽ പൂഴിയും
െചേഞ്ചാെട തിരുേമനി ര മണയത്തമ്മാറു കണ്ടാവു ഞാൻ

നാളിേകരേലാചനനുറ വരാെഞ്ഞേശാദാ

https://thalilakkam.in/
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നാരായണെന്റ ചരിതം കഥ െചാ മേപ്പാൾ
സീതാം ഹരി ദശകന്ധരെന േകട്ടി-
ട്ടാേലാകനാഥ് ’നയി ലക്ഷ്ംണ’െയ ര

പച്ചക്കെല്ലാത്ത പൂൈമനിറവുമണികഴൽപ്പല്ലവം െമെല്ലെമേല്ല
െവച്ചീടുേമ്പാൾ വിറച്ചീടിന മധുരിമയും പിച്ചയും വിശ്വമൂർേത്ത!
മച്ചിേത്ത േപാ ദിച്ചീടണമതിനു വിേശഷി വിജ്ഞാപേയഹം
സച്ചിൽക്കേല്ലാലേമ! നീ കൃപ തരിക സദാ കൃഷ്ണ! കാരുണ്യസിേന്ധാ!

ഉണ്ണിക്കാലും തളേക്കാ കളുമരയിെലെപ്പാന്നരഞ്ഞാൺ കിഴിഞ്ഞി-
ണ്ണിൈക്കെകാെണ്ടാരുണ്ണിപ്പലകയുടെനടുെത്താ വീണും നട ം

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വരുേമ്പാൾ തിരുവയർ നിറെയപ്പാലുമുണ്ടാ സാദം
കണ്ണിൽ കാണായ് വേരണം രഹസി മമ കിനാെവങ്കിലും പങ്കജാക്ഷാ!

ഉണ്ണിക്കാൽെകാ നൃത്തങ്ങളുമരനിറെയക്കിങ്ങിണിെപ്പാന്നരഞ്ഞാ-
ണുണ്ണിൈക്കെകാ താളങ്ങളുമണിമുടിയിൽ പിഞ്ചവും െകാഞ്ചല്വാ ം
ഉണ്ണിക്കണ്ണെന്റ പൂൈമ കുഴല്വിളിയുമടു ള്ള ചിൽപ്പിള്ളരും േമ
കണ്ണിൽക്കാണുന്നേപാെല മനതളിരിലുദിേക്കണേമാർ െമ്പാെഴല്ലാം.

ഏല െപാന്മണി ചില കൾ െപാന്നരഞ്ഞാൺ
േമളിച്ച ൈകവളകൾ േമാതിരവും ഗളാേന്ത
മൗലിയ്കണിഞ്ഞ മലർമാലകൾ പീലിയും േത
ബാലത്വവും വദനപങ്കജവും െതാഴുേന്നൻ

ഒന്നിച്ചിരിക്കിെമ്പാഴടു കണ്ണൻ
പി െട േകശങ്ങളഴി െകാണ്ടാൻ
വന്നി മുറ്റത്തിറെവള്ളേമറ്റാ-
നമ്മ മച്ഛ െമാരാവതിേല്ല!

മായത്തിനാൽ മാനുഷനായനാഥൻ
േമാഹത്തിനാൽ െവണ്ണ ലഭിപ്പതിന്നായ് 
മാനി മാതാെവാടു േചർ നന്നായ് 
മാറ ൈതർ ള്ളിയുേമറ്റിരുന്നാൻ

https://thalilakkam.in/
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ബാലേത്വന കളിച്ച നാളനുജേനാെടാന്നി കാണുന്നവർ-
ക്കാലസ്യംവരുമക്ഷികൾ തിരുെമയ് ര ം ജഗേന്മാഹനം
നീലക്ക തമാലമഞ്ജനകളായാഭം ഹേര! ശ്യാമളം
ബാലത്തിങ്കളുദിച്ചേപാെല ഭവേതാപ്യാനന്ദനീലാംബരം

ഓട ഴൽ പുതുെവണ്ണലഭിപ്പതിന്നാ-
യാടി ഴ കുഴലൂതിന വാസുേദവൻ
കാന റിഞ്ഞിെയ വിളിച്ചതു േകട്ട േനരം
പൂന റിഞ്ഞികളടുത്തിഹ െചന്നിതാവൂ

കണ്ണൻ കളിേച്ചട്ടനുമാെയാരുന്നാൾ
സ്വർണ്ണാദികൾക്കല്ല മഹത്വമേയ്യാ
കണ്ണഞ്ചിരട്ട പടുത്വേമറും
കുന്നി രുക്കൾ മിെത തീർ

േദ്വഷിേച്ചാർക്കാത്ത സൗഖ്യം പലവഴിയിൽ വരു ന്ന ലീലാവിലാസം
േഘാഷിേച്ചാേരാ േകൾക്കാമതിലുമതിശയം പിെന്നയും േതാ മസ്മിൻ
ഊഴിക്കീേരഴിനും നായകെനാരു പശുപപ്പിള്ളരും താനുമായി-

ഴിേച്ചാറാടുമേക്കാെപ്പാരുെപാഴുതിഹകണ്ടാവു ൈവകുണ്ഠവാസിൻ!

അമ്പാടിെക്കാരു ഭൂഷണം രിപുസമൂഹത്തിന്നേഹാ ഭീഷണം
ൈപമ്പാൽ െവണ്ണതയിർ േമാഷണമതി രാത്മനാം േപഷണം
വൻപാപത്തിനു േശാഷണം വനിതമാർക്കാനന്ദസംേപാഷണം
നിൻപാദം മതി ഭൂഷണം ഹരതുേമ മഞ്ജീരസംേഘാഷണം

െവ ത്തിനും മരതകത്തിനുമാർത്തി നൽകും
െപാൻേമനി ര െമാരുമി ചമ നന്നായ് 
നിർമായേമവ ഹൃദയത്തിലുദിപ്പതി ം
ജന്മാന്തേര സുകൃതമുെള്ളാരു ജീവേനാവാൻ!

െവണ്ണയ്ക്കിര വഴിേയ മണിയും കിലുക്കി-
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ഞ്ഞിക്കരങ്ങളുമുയർത്തി നടന്ന േനരം
കണ്ണിൽ െതളിഞ്ഞ പുതുെവണ്ണ ലഭി നില് േപാ-
രുണ്ണിക്കിടാവു ചിരിപൂണ്ടതു കണ്ടിതാവൂ

എേന്നാമലി വരിെക യേശാദ െമെല്ല-
െചാന്നാൾ മക പുതുെവണ്ണ െകാടുപ്പതിന്നായ് 
അേന്നരമാർത്തിെയാെടേയാടി വിയർ വീണ
കണ്ണെന്റ കാതരത കാണ്മതു കൗതുകം േമ

കണ്ണാടിയിൽ ക കളായ രമ്യം
കണ്ണിൽ െതളിേഞ്ഞാരു മുഖാരവിന്ദം
ചങ്ങാതിെയന്നി ചിരി കണ്ണൻ
കണ്ണാടി പൂണുന്നിതു കണ്ടിടാവൂ

ഏല ം മണിയും ചില തളയും േകാലഹലേത്താെടയ-
േമ്മളത്തിൽ കളിയും ചിരിച്ച് മുഖവും ൈക്കകളിൽ താളവും
കാലിക്കാൽെപാടിയും കളായനിറവും കാരുണ്യവാ ം തഥാ
ബാല ിഷ്ണനടു വെന്നാരു ദിനം കണ്ടാവു കൺെകാ ഞാൻ

മന്നിൽ പിറ സുഖേമ മധുസൂദനൻ താ-
നുണ്ണിക്കിടാവു വടിവായ് വളരുന്ന കാലം
െവണ്ണ വ പിശകും പുനെരന്നതല്ലി-
െപ്പ ങ്ങൾ േവെറെയാരിടം കരുതീടിനാർ േപാൽ

പറ്റി ടങ്ങിയ കിടാങ്ങെള േവർെപടു
ചു ം നിറ ചില ക കിടാങ്ങളേപ്പാൾ
ചിറ്റാടയും കുഴലുമായ് നടുവിൽക്കളി ം
കറ്റക്കിടാവു കണികാ ക കൗതുകം േമ

ഉണ്ണിക്കാവുണ്ണണം േപാരികകളികളിനിേപ്പാരുെമന്നമ്മെചന്നി-
ണ്ണിക്കാേവാടു െചാന്നാെളാരു െപാഴു,തതിലും ീതിയേപ്പാൾ കളിപ്പാൻ

എേന്നാമൽക്കാശയാേമ്പാൾ വരികമകെനെയന്നമ്മേപാകുന്നേനരം
പിന്നാേല െചന്നടുത്തിട്ടയി ജനനി! വിശ ന്നിെതന്നാൻ മുകുന്ദൻ
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മാണിക്കക്ക െകാണ്ടന്മടിയിെലാരുദിനം വ മന്ദം ചുഴറ്റി
ീണിപ്പിപ്പാനുപാേസ സുചിരമുരസി നീ തെന്നയിേന്നാരുപായം

കാണുേന്ന നല്ലപൂൈമ കനകമണികളും കാൺചിയും കാന്തിപൂരം
പൂണുേന്നാേരാമനേച്ചവടിയുമയി വിേഭാ! േദഹി േദഹി സാദം

േതവാരിപ്പാനിരിപ്പാൻ തുനിയുമളവി’ലേത്തവർ ഞാ’െന െചാല്ലി-
െവല്ലാം ചൂടുമേപ്പാ’ളരുതയി മകേന! െയന്തി’െതന്നാെളേശാദാ

ഭൂഭാരം തീർപ്പതിന്നായ് മഹിയിലവതരിേച്ചാരു സച്ചിത്സ്വരൂപം
വാ പാടിപ്പാരേമാർത്തീടിന സുകൃതിനിമാർക്കമ്മമാർേക്ക െതാഴുേന്നൻ!

നാരായണാെയ ജപിക്ക കാെവ-
ന്നാേരാമലായിപ്പറയും യേശാദാ
നാണംകുണുങ്ങീ ചിരി മേപ്പാൾ
നാരായണൻ താനിതി വാസുേദവൻ

എന്തിേക്കൾ ന്നെതേമ്പാറ്റിെയാടതു െവറുേത േകൾപ്പെനൻ കൗതുകത്താ-
േല ം പാൽ െവണ്ണ േനാക്കിപ്പലപലകകളും െവ കുന്തിച്ചിരുന്നാൾ
െവൺതിങ്കൾേക്കാമനത്വം കളയുമണിമുഖം തൃഷ്ണേയാട യർത്തി-
െചെന്താണ്ടിക്കദ്ഭുതംേതടിെനാരധരപുടം െകാ േമാന്തീടിനാൻ േപാൽ

ബാലത്വം പൂ േമവുന്നളെവാരു ദിനമങ്ങന്യേഗാപാലേരാേട
േമാഹത്താൽ െവ രിക്കിൻ കുസുമമതിനു തൻ േമാതിരം വി േപാൽ നീ
േസ്നഹത്തിൻ ഭംഗഭീത്യാ ബതരമയുമതിന്ന ിയം ഭാവിയാേത
േസവിച്ചാെളന്ന േലാേകാത്തരമധുരിമ ഞാൻ കണ്ടിതാവൂ കൃപാേബ്ധ

തമ്മിൽക്കളി കലഹി നില വീണാർ
െചേമ്മ ചുവട്ടിൽ വശമായ് ബലഭ നേപ്പാൾ
തേന്മൽക്കിട സുഖേമ മധുസൂദനൻ താ-
നമ്മയ്ക്കനന്തശയനം െവളിവാക്കിനാൻ േപാൽ!

േമഘശ്യാമളമംഗവും മകുടവും പൂവും െചവിേത്താടയും
രാകാച നു നാണമാം വദനവും മാർമാലയും മു യും
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ആകുംവണ്ണമേനകഭൂഷണയുതം നിൈന്മകുറിെക്കാ ഞാൻ
േപാകുേന്നൻ ഭഗവൻ, ജനാർദ്ദന ഭവൽ കാരുണ്യപാേഥയവാൻ

അേമ്മ ഞാൻ മ തിന്നീലതുമനസി നിനക്കില്ല വിശ്വാസെമങ്കിൽ
െചേമ്മ കാൺെക െചാല്ലി, െച്ചറിയ പവിഴ വായ് കാട്ടിയമ്മെക്കാരുന്നാൾ
അേന്നരം വിശ്വെമല്ലാമതിലനവധികണ്ടമ്മ േമാഹി മൂേപ്പാ-
ളേമ്മ! അമ്മിഞ്ഞനൽ െകെന്നാരു നിപുണത ഞാൻ കണ്ടിടാവൂ മുകുന്ദ!

ഊങ്കാ വില് പതിനാെയാരുത്തി െതരുവിൽ േപാന്ന വന്നീടിനാ-
േളകാേന്ത ഭഗവാനവൾ കുതുകാൽ െനൽേകാരി നല് കീടിനാൻ
മാഴ്കാേത കനകം നിറ സുഖേമ പാ ത്തിലേപ്പാളവൾ-
ക്കാകാേശ മരുവുന്ന ദിവ്യജനവും കണ്ടീടിനാരദ്ഭുതം

െചാ രാപ്പകൽ കൂമ്പിയും വിരികയും െച ന്നെതെന്ത താൻ
െചാ േമ്പാളതിനിന്നെത പറവാേനാർ ം കിടാങ്ങൾക്കേഹാ
എല്ലാർ ം സഹൈസവ േതാന്നിെയാരുമിെച്ചല്ലാരുമായ് െചാല്ലിനാ-
രംേഭാജം ജലജം പേയാജമുദജം പാേഥാജെമേന്നകദാ!

അമ്മയ്ക്കപ്പാൽ തിക ന്നതിലവശതപൂെണ്ടെന്ന നീക്കീ മുലെക്ക-
ന്നമ്മ ം ീതിയാെകന്നരിശെമാടു തയിർപ്പാ െമല്ലാം തകർത്താൻ;
നിർമ്മര്യാദത്തിെനാെന്നറ്റണമതിനുമുതിർന്നമ്മ േനാക്കീടുമേപ്പാ-
ളമ്മായൈപ്പതെലത്താനുരൽമുകളിൽ മുദാ കണ്ടതും ൈകെതാഴുേന്നൻ!

ീേമവീടുന്ന പൂൈമയുരെലാടു കയർ െകാണ്ടമ്മ ബന്ധിച്ച േനരം
നാമം മെറ്റാ ദാേമാദര! ജയ നിതരാെമ വിേണ്ണാർ പുകഴ് ന്നാർ
േ മാേവേശന മന്ദം മരുതുകളിടയിൽപ്പാ മംഗല്യേമകി

ീമാന്മാർക്കംബുജാക്ഷൻ ധനപതിതനയന്മാർക്കതും ൈകെതാഴുേന്നൻ

നാശം പാശം നമുെക്കന്നവിടമവർ ബൃഹൽകാനനം ൈകെവടിഞ്ഞി-
ട്ടാശാേന്ത െച വൃന്ദാവനമതിൽ മരുവീേടണെമന്നാെരാരുന്നാൾ
കൂശാേത കാനനാേന്ത ശകടനിരകേളാടി ടങ്ങീ തദാനീം
ൈകേശാരംപൂ ധാ ീമടികളിൽ മരുവും രാമകൃഷ്ണൗ െതാഴുേന്നൻ
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വൃന്ദാവനംേപാെല മരു േദശം
കുന്നായ േഗാവർദ്ധനവും വിേശഷാൽ
വൃന്ദാവനംക െതളി േപാറ്റീ
സന്താപെമ ള്ളതു നീ നീ േമ

പശുക്കിടാവാെയാരു പാപി വ
ശിശുക്കൾ കൂട്ടത്തിലടുത്ത േനരം
വശ െവച്ച വധി കണ്ണൻ
നശി മല്ലായ്കിലീ വിശ്വെമല്ലാം

കാളിന്ദീതീരമാർേഗ്ഗ വനഭൂവി പശുപന്മാരുെമാന്നി െമേല്ല
േഗാവൃന്ദം േമ േമവീടിന ഭുവനപേത കൃഷ്ണ കാരുണ്യസിേന്ധാ!
ആകുേന്നനല്ല തൃക്കാലടിെയാടണവതന്നാശു ഞാെന െചയ് വൂ
േമാഹം നീ ം കാശം വഴി തരിക വിേഭാ! വാമേഗഹാധിവാസിൻ

ആക്കം കലർന്ന തിരുേമനി വിഴു വാനായ് 
െകാ ം പിളർ വലിേയാരു ബകം വരുേമ്പാൾ
ചിെക്കന്നവ ഗതി നല് കി വിേനാദേമാേട
ശ േമാദമരുളീടിന േത നമേസ്ത

പീലിക്കാർമുടി ചാഞ്ഞതും തിരുമുഖം െമേല്ല വിയർ ന്നതും
ചാലക്കണ്മിഴിെകാ കാമിനികെളക്കാമിച്ച ൈനപുണ്യവും
നീലക്കാർമുകിൽ വർണവും തിരുവുടൽ േള്ളാരു സൗരഭ്യവും
ബാലക്കാമിനിമാർ മയങ്ങിയതുെമൻ കൺെകാ കണ്ടാവു ഞാൻ

കണ്ണൻകൂടാെത വണ്ണം െപരുകിെനാരു െപരുംപാമ്പിനുള്ളിൽ കടന്നാ-
െരണ്ണംകൂടാെത േഗാപാലരുമതിനിടയിൽ േഗാക്കളും േചർെന്നാരുന്നാൾ,
അേന്നരം താനുമുൾ ക്കവനു ഗതിെകാടുത്താശു മൂർച്ഛിച്ചവർ ം
ദണ്ഡംകൂടാെത േപാന്നാനതുെപാഴുതസുരൻ െച സായുജ്യമാർന്നാൻ

തൃക്കയ്യിൽ കബളാന്നവും വിരൽകളിൽ സാേരാപദംശങ്ങളും
േപാ ംെകാ മുദാരപ വുമിടംകേക്ഷവഹൻ കൗതുകാൽ
വ ാേന്ത മടിയിൽദ്ധരി മുരളീം േഗാപാലരും താനുമായ് 
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സ്വർഗ്ഗ ള്ളവർ േനാക്കിനിൽെക്ക യജനാദ്ധ്യക്ഷൻ ഭുജിച്ചീടിനാൻ

ഉണ്ണിക്കരങ്ങളിലുരുട്ടിയ േചാറുമായി-
ണ്ണിക്കിടാങ്ങെളാരുേപാെല ചമഞ്ഞസംഖ്യം

ഒന്നിച്ചിരു രുളയുണ്മതു ക മു ം
െവണ്ണക്കിരന്നവനതിൻ നടുേവ നിര .

വത്സേസ്താഭം മുകുന്ദൻ വനഭുവി പശുപന്മാരുമായ് േമച്ച കാലം
വത്സേസ്തയം വിധാതാ വിവശതയിൽ വൃഥാ െച നിർവ്വിണ്ണനായാൻ
വത്സേസ്താമെത്ത േനാ െമ്പാഴുതു മകുടവും ഹാരപീതാംബര ീ-
വത്സേത്താേട വിളങ്ങീ ഭുവനമഖിലവും ക വി സ്വരൂപം

കഴുതേദ്ദഹെമടുത്ത േധനുകൻതാൻ
പഴുതിൽെച്ച പിടി രാമേനാടായ് 
കഴലിൽത്തെന്നപിടി നി ഹിച്ചി-
ട്ടഴകിൽ താലഫലങ്ങളാസ്വദിച്ചാൻ

തണ്ണീർ മുക്കി ടി െമ്പാഴുതു െകാടുവിഷം തട്ടിേമാഹി വീേണാ-
രുണ്ണിേഗ്ഗാപാലെരക്കെണ്ടാരുദിനമുടേനെച കാരുണ്യേവഗാൽ
ഉണ്ണിക്കാൽെകാ വണ്ണെമ്പരിയ ഫണിവരന്തെന്ന മർദ്ദി പിേന്ന
ദണ്ഡം കൂടാതയച്ചീടിന പരമവിേഭാ നിേന്ന ഞാൻ ൈകെതാഴുേന്നൻ

കാളിന്ദീതീരേദേശ നിശി വനദഹനൻ വ ചു ം ചുഴന്ന-
ക്കാളുേന്നാരാധിേയാെട പശുപകുലമുണർേന്നാടിയേങ്ങാ ഴ
ചീെളന്നക്കാ തീെയത്തിരുമുഖകമലംെകാ കണ്ണൻ നുകർ
നാെളാന്നീവണ്ണേമാേരാ കളികൾ പലതുമക്കാനനേന്ത തുടർ !

ലംബെന ള്ളസുേര േനാർത്താ-
ലലംബുസന്താനുമസാരരേ
ചരാചരങ്ങൾ സുഖം വരുത്താൻ
കലായുധൻ െകാന്നരുളീ വിേനാദാൽ

ദൂെരേപ്പായ മുഞ്ജാടവിയിെലാരുദിനം േഗാക്കൾ േഗാപാലെരല്ലാം
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പാരി ം കാ തിയ്യിൻ നടുവിലുടനകെപ്പ മു ന്ന േനരം
േനേരേപായ്െച്ച പാർ ം കരുണെയാടവേരക്ക ചിമ്മി ചു ം
പൂരിേച്ചാരഗ്നിെയേച്ചർത്തതു തിരുവദനംെകാണ്ടതും ൈകെതാഴുേന്നൻ

േവനൽക്കാലം കുളിർക്കാലവുമിടിതകരേപ്പമഴക്കാലവും േപായ് 
മാനി ഹന്ത വൃന്ദാവനമതിലതിവിലാസങ്ങൾ െകാണ്ടംബുജാക്ഷൻ
വാനിക്കാർക്കദ്ഭുതംനീെയാരുെപാഴുതുമേഭേദന നൽകുന്നെതല്ലാം
ധ്യാനി േന്നരെമാെട്ടാട്ടനുഭവമറിെവന്നാകിലും വന്നിതാവൂ.

പീലിക്ക മണി പിള്ളർനടുേവ കണ്ണൻ കളി ന്നതും
ശീലേക്കടുകൾ േമല് േമലനുദിനം െവേവ്വെറ കാ ന്നതും
ബാലക്കാമിനിമാർ വിഴുത്ത തുകിൽവാരിെക്കാെണ്ടാളി ന്നതും
ചാെലക്കണ്മിഴിെകാ കാണ്മതിനു ഞാെനേന്ന െകാതി വാൻ

െചാേല്ലറും ാഹ്മണ ീജനമവർ വശമാക്കീടുമന്നം ഭുജിപ്പാൻ
നേല്ലാരൗ ക്യമുൾെക്കാെണ്ടാരു ദിവസെമഴുെന്നള്ളി ദൂരം വനാേന്ത
െമെല്ലേഗ്ഗാപാലരും േഗാക്കളുമതിനിട േചർേന്നട്ടനും താനുമായ് േച-
ർ ല്ലാസം പൂ േമവീടിന തിരുവുടൽ കണ്ടാവു കൺെകാെണ്ടാരുന്നാൾ

െകാഞ്ചിക്കൺെകാ കുഞ്ചിപ്പശുപെരാടുകളി ം മുദാവല്ലവീനാം
വഞ്ചി ം ചിത്തപദ്മം മധുരമുരളി െകാണ്ടാെക വിശ്വം ജയി ം
കുഞ്ചിൈക്കെകാ കുന്നിൻകുട തിരുമുടിയിൽ ചൂടി നിേന്നാരു നിൈന്മ-
െനഞ്ചിൽ േതാേന്നണമാപൽഗണമനവധിയായ് വ വീഴുെമ്പാെഴല്ലാം

വർണ്ണിക്കാവല്ല വിേഷ്ണാ! തവ ഗുണഗണേമാേരാ േശഷ േപാലും
കണ്ണിൽക്കാണുന്നവർെക്കന്തിതു വിഷയധിയാെമങ്കിലും ാർത്ഥേയ ഞാൻ
വിണ്ണിൽ ടും ജനങ്ങൾക്കധിപനവശനായ് വ ൈകകൂപ്പി വീേണാ-
രുണ്ണിതൃക്കാെലാരിക്കൽ മനസി മമ ധരിക്കായ് വേരണം കൃപാേബ്ധ

നന്ദൻ െചന്ന മുങ്ങീടിനവഴിവരുണൻ തെന്റ േലാക െചന്നാ-
നേന്നരം നന്ദജൻതാൻവരുണപുരിയിലുൾ െകാണ്ടി േപാന്നാൻ
ബ ക്കൾെക്കാെക്കയും താനനുഭവമരുളീ ബി നാ നാദമേപ്പാ-
െളന്താമവ്വണ്ണെമന്നാകിലുമതിനുമഹം പാ മേല്ല മുകുന്ദാ!
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ഇന്ദിന്ദിരങ്ങൾ മുരളുന്നതുമിന്ദിേരശൻ
മന്ദംതുടങ്ങിയ കുഴൽധ്വനിയും വനാേന്ത
ഒന്നി േചർ തരുണാക്ഷികേളാടുെചാന്നാൻ
വൃന്ദാവനത്തിൽ വരുവാനവർ ദൂതരാവാൻ

തൂെവണ്ണിലാവു വിരവിൽ െതളിയുന്ന േനരം
പൂവി ളാം പരിമളം െചാരിയുന്ന േനരം
കാർവർണ്ണന ഴെലടു വിളിച്ച േനരം
നീൾക്കണ്ണിമാരുഴറിവന്നതു കാണ്മേനാ ഞാൻ

അംഗഭംഗിക കണ്ടാനംഗമാൽ പിണ േമവു-
മംഗനാജനെത്താേട മനംകലർന്ന മാധവൻ
രംഗനാഥെന േപർ പുകഴ് ന്ന നാഥനിെന്നനി
സംഗനാശെമ െചാന്ന മംഗലം തേരണേമ

െചന്താമര മലർമാല മൗലൗ
െചന്താമരക്കണ്ണനണി നന്നായ് 
വൃന്ദാവനത്തിൽ ഴലൂതുമാേക്കാ-
െപ്പന്നാകിലും േചതസി കണ്ടിതാവൂ

വൃന്ദാവനത്തിെലഴുെനള്ളി വിലാസേമാേട
മന്ദാരമാല കുഴൽ പീലികൾ പൂ നന്നായ് 
െപ ങ്ങേളാടുമിടേചർ നിലാവുേതാറും
കണ്ണൻ കളിച്ചകളിയെമ്പാടു കാണ്മേനാ ഞാൻ

േഗാപ ീകൾ മറ േപായ തിരുെമയ് കണ്ടി കൗതൂഹലാൽ
മാറ ം മുലേമലുമാസ്യകമലം തേന്മലുമാേ ഷിതം

ീമൽേച്ചവടി മൂവ്വടി ഭുവനം െവന്നീടുേമാജെസ്സാെട
േചതസ്സിങ്കലുതിപ്പതി സുകൃതം േപാരാഞ്ഞിരന്നീടിേനൻ!

വട്ടേപ്പാർെക്കാങ്കെമാ ം തടവി മുരഹരൻ െമെല്ല വട്ടക്കളിക്കായ് 
മേട്ടാലുംവാണിമാർതന്നിടയിൽ മരതകം േപാെലേചർ വിളങ്ങി
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വാട്ടം തട്ടാെത താളംതരിവളകടകം നൂപുരേത്താടിണങ്ങീ
പുഷ്ടാനേന്ദനനില് ം മുഴുമതിയതിലാമ്മാറു ഗീതങ്ങൾ െപാങ്ങീ

പീലിക്കാർമുടി ചാഞ്ഞതും തിരുമുഖം െമേല്ല വിയർ ന്നതും
ചാലക്കണ്മിഴിെകാ കാമിനികെളക്കാമിച്ച ൈനപുണ്യവും
നീലക്കാർമുകിൽ വർണവും തിരുവുടൽ േള്ളാരു സൗരഭ്യവും
ബാലക്കാമിനിമാർ മയങ്ങിയതുെമൻ കൺെകാ കണ്ടാവു ഞാൻ

ഏകാേന്ത േദവയാ ാവിധിയിലധികമാമംബികാകാനനത്തിൽ
പൂകുേന്നാർ യാദവന്മാരതിെലാരഹിവരൻ നന്ദെനെച്ച തിന്നാൻ
േവഗം തൃക്കാലുെകാേണ്ട ഗതിയരുളിയവൻ പ വിദ്യാധരൻേപാൽ
േശാകം നീക്കീടവണ്ണം മനസിമധുരിേപാ! മംഗളം േദഹി മഹ്യം

അംഗനാജനെത്തയും പിടി െകാ മണ്ടിേനാരു
ശംഖചൂഡെനപ്പിടിച്ചവെന്റ മൗലിരത്നവും
തങ്കലാക്കി െമല്ലേവ ഹലായുധ നല് കിേയാരു
പങ്കജാക്ഷ! നിൻകൃപ പാ മാ െകെന്നയും

അരിഷ്ടെന െള്ളാരു ദുഷ്ടനാലു-
ള്ളരിഷ്ടമന്നാട്ടിനു തട്ടിയേപ്പാൾ
ഗിരിഷ്ടനാംനീ െകാലെചയ്ത േശഷം
വരിഷ്ഠമായുള്ള പദം ലഭിച്ചാൻ

ചാെലക്കാണായ നീല തിര വിരുതനാം േകശി നാശം വരുത്താൻ
നീലക്കാർവർണ! നിേന്നാടരിശെമാടുമുതിർെന്നാ േനരി പാഞ്ഞാൻ
ബാലൈക്ക വായിലാക്കീട്ടരിമരനിമിഷം െകാ െകാന്നാൻ, ിേലാേക
മാലാെകത്തീർ മായാവിെയ മയസുതെനെക്കാന്നതും ൈകെതാഴുേന്നൻ.

നാേള നാെള മഥുരാപുരിയി കാണാം
നാളീകേന ! തവ മാതുലനി ഹം േമ
േകെള നാരദമുനി തി െച നീ താൻ
പാലി െകാൾക പരേമശ്വര പത്മനാഭ!
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അ രൻ മിക്കതും േമൽ വരുവതു വഴിെയ ള്ളിേലാർേത്താർ വന്നാൻ
വ്യ ം ൈകവി തൃക്കാൽെപ്പാടിയിലവശനായ് ഹന്ത! വീണ രുണ്ടാൻ
നില് ൈപകറ ന്നതുമഴെകാടുകണ്ടദ്ഭുതന്മാർ ഭവാന്മാ-
രേ താേനാർത്തെതല്ലാമവശമനുഭവിച്ചാനേഹാ ഭാഗ്യശാലീ.

അ രർെക്കാ മി രത രുചിരതയെല്ല േഗാപീജനാനാ-
െമാെക്ക ടുെമ്പാഴുണ്ടായ് മറകളുപനിഷൽഗീതെമല്ലാമതെ
അക്കാളിന്ദീജലത്തിൽ ണയവിവശനായ് തെന്നയും േശഷേനയും
ഭക്തന്നേമ്പാടു കാണിച്ചഥ മഥുപുരിയിൽ െചന്നതും ൈകെതാഴുേന്നൻ

വ ങ്ങൾ കന്മഷമലക്കിയലക്കി നൽകും
സൽക്കർമ്മമാണ്ട രജക നിേമഷമാ ം
തൃക്ക െകാണ്ടടിെകാടുത്തവനുള്ള പാപം
ചിെക്ക േപാക്കിെയഴുെനള്ളിയതും െതാഴുേന്നൻ

ചങ്ങാതിമാർ പലരുമാെയാരുമി നേല്ലാ-
രങ്ങാടിപു െതരുവൂെട നട മപ്പ്േപ്പാൾ
മങ്ങാെത വ കുസുമാദികള മി ം
സമ്മാനമാണ്ട ഭഗവാനിത ൈകെതാഴുേന്നൻ

അംഗം കൂേന്നാരു ദാസീമലിെവാടവൾ െകാടുത്തംഗരാഗ സാദാ-
ലംഗംേനരാക്കിയേപ്പാളവളുമഴകുകണ്ടംഗജ ാന്തി പൂണ്ടാൾ
മങ്ങാേത മന്മഥ ത്തിനു പുരെമാരുനാള െചന്നിട്ടേനകം
മംഗല്യം ൈകവളർത്തീടിന ഭുവനപേത! കൃഷ്ണ! തുഭ്യം നേമാ .

യാചിച്ചവർക്കവരവർ സമസ്ത പാപം
േമാചി തൽക്ഷണമേത പറേയണ്ടതു
പൂജി െവച്ച കുലവി െമാടി െമെല്ല
േമാദി േപാ മരുവീടിനതും െതാഴുേന്നൻ

മാനി േമ്പാൾ മന ം മടിയുമതിശയം െകാ വർണ്ണി മേപ്പാൾ
വാണി േമ്പായടുത്തീടരുതു ബത ജഗേന്മാഹനേന്ത മഹത്ത്വം
ആനെക്കാ ം ധരിേച്ചട്ടനുമനുജനുമായ് െചന്നതും രംഗേദേശ
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ധ്യാനി േമ്പാളുദിച്ചീടുക മനസി സദാ വാസുേദവ! സീദ!

െചാേല്ലറും െകാലെകാമ്പനാം കുവലയാപീഡെത്താെട ന്നതും
മല്ലന്മാെരാടു േനരിടുന്നതുമുടൻ ൈകൈവല്യേമകുന്നതും
െമേല്ല മാതുലെനപ്പിടി സഹസാ ൈകെകാ െകാ ന്നതും
കല്യാണം ജനനി നല് കിയതുെമൻ േഗാവിന്ദ! ൈകകൂപ്പിേനൻ

താേന തെന്നെയാേരാ ക ജനകന്നമ്മ മുണ്ടായ് വിേഭാ!
കണ്ണൻ േകവലെന ത പിതരൗ ഭക്ത്യാ പുകഴ്തീടിനാർ
സൗന്ദര്യാദികൾ വാസഭൂമി തിരുൈമേപാരാ ഴന്നീടുമ-
ക്കണ്ണൻ കാർമുകിൽവർണ്ണേന മനസി േപാന്നാവിർഭവിേക്കണേമ

ൈവകുേന്നരംഗുരു ീജനവചനമുപാകർണ്ണ്യ താനും കുേചലൻ
മാഴ് കാേത ഭാഗ്യവാനങ്ങവരിരുവരുമായിന്ധനത്തി േപായാർ
െപ ം േപമാരിെയല്ലാം മുടിയിൽ വിറകുമാേയ ക ം പിടിച്ചി-
ട്ടേയ്യാ കഷ്ടം! ഭാതെത്താളമടവിയിേല നിന്നതും ൈകെതാഴുേന്നൻ

മുേമ്പ താൻ ഗുരുദക്ഷിണ ഗുരുേവാടേന്വഷണം െചയ്തേപാ
തംേഭാധൗ സാഹസാ മരിച്ച മകെനക്കാണ്മാൻ െകാതിച്ചീടിനാൻ,
ഗാംഭീര്യെത്താടു പാഞ്ച്ജന്യനിനദം േകട്ടന്തകൻ സം മി-
ച്ചേമ്പാേടകിന ബാലെന രുവിനായ്ക്കാണിച്ച നീ പാഹിമാം.

ഏകാേന്ത സംശയം േമ തവ പദകമലം െകാ ഭൂേലാകമിേപ്പാൾ
ൈവകുണ്ഠം താനിെതന്നായതു െപാഴുതുമഹാേലാകർ ൈവകുണ്ഠവാസിൻ
ൈവകുണ്ഠം േനാക്കി വാഴുന്നവരവനിതലം തെന്ന വന്ദി മേപ്പാൾ
ൈകകൂേപ്പ െന്നനിേക്കാ മുരമഥനവിേഭാ! ഹന്ത! സാന്ദീപനിേക്കാ?

ീത്യാ കാന്തൻ നിേയാഗിച്ചഴൽ കളവതിനായുദ്ധവർ വന്നതിേപ്പാ-
ളത്യാേവഗാൽ വിേയാഗ യിർകൾ മധുകരേത്താടേശഷം പറഞ്ഞാൻ
തത്ത്വം ചിേത്ത ധരിച്ചെപ്പാഴുതു വിരഹജം ദുഃഖെമല്ലാം ത്യജിപ്പാ-
െനത്തീടും ഭക്തി ക ദ്ധവരുമവിെടയേഗ്ഗാപികൾക്കായ് നമിച്ചാൻ

അ രെനെക്കാണ്ടഥ ഹസ്തിപുര്യാ-
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മ രദുേര്യാധനവൃത്തെമല്ലാം
അ രരാം പാണ്ഡവവൃത്തവും താ-
നേ ധരി ം ഹരേയ നേമാ .

മുേഷ്കറും യവനെന്റ മുമ്പിൽ മുചുകുന്ദൻതെന്നേയാർത്തി ടൻ
െവക്കം പാർത്തഥ മാഗധൻ വരവിലും േവഗം നടിച്ചീടിനാൻ
ദുർഗ്ഗം തീർത്തഥ േരവതീരമണേനാെടാന്നി േമവും വിേഭാ
തൃക്കാൽ ക നമ രിപ്പതിെനാരിക്കാേല വരിച്ചീടിേനൻ

േവളി തെന്ന ശിശുപാലെനാരുങ്ങിവന്നാൻ
നാളീകേന നുമടുെത്തഴുെന്നള്ളി നിന്നാൻ
േകാലാഹലെത്താടഗജാപുരിയി േപാേമ്പാ-
ളാേലാലേന ഗരുഡദ്ധ്വജേനാടണഞ്ഞാൾ

ാദ മ്നാദികെള യു ഭവതഃ പശ്ചാദവർെക്ക വാൻ
പു ന്മാരനിരുദ്ധരാദികളുെമല്ലാർ ം നമി ഞാൻ

േത്യകം ഗുണകർമ്മേമാർ പറവാനാളല്ല ബാണാസുരൻ
ഹസ്തേച്ഛദനെമാ ഹസ്തിനപുരീനിര്യാണമിത്യാദികൾ

സേമ്മാദംപൂ േവൾപ്പാനഭിരുചി െപരുതസ്സത്യഭാമയ്ക്കെലേന്നാ
കാണ്മാേനാ ജാംബവാെന ണയനിധിെയ നീ ദുര്യശെസ്സാ തീർ
കാണ്മായെത്ത കഴ്ത്തീടരുതു തവ പര ഹ്മേമ മന്ദമന്ദം
െപൺമാണിക്യങ്ങെളൺമർ െമാരനുഭവമായ് തീർന്ന നിെന്നെത്താഴുേന്നൻ

ൈമക്കണ്ണിമാർകൾ പതിനാറുസഹ െമാന്നി-
ത് കണ്ഠയാ തദനു ഭൗമഗൃേഹ ലഭിച്ചാൻ

അക്കൗശ്ശലങ്ങളറിയാ മുനീ നും േപായ് 
ച ം തിരി ഭവനങ്ങളിെല േകൾ

ദ്വാർവത്യാം ഭവേനഷു േതഷു പതിനാറാമായിരം മൂർത്തിയായ് 
ീഭർത്താവിെന നിെന്ന നിർമ്മലഗുണാൻ െവേവ്വെറ ൈകകൂപ്പിേനൻ

സാപത്ന്യം തടവും മേഹ െനയുടൻ ജിത്വാ ഹരിച്ചങ്ങേഹാ
സാമർത്ഥ്യെത്താടു സത്യഭാമയുടേന പൂങ്കാവു കൽപ മം
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എന്താവൂവി ശാപാൽ നൃഗനവശതയാ പ പേണ്ട കിടന്നാ-
േനാതായിട്ട േദേശ നിഭൃതമതു ബലാൽ ബാലകന്മാർ പറഞ്ഞാർ
സന്താപം തീർെത്തടുത്തങ്ങവനനവധിെചേയ്താരു ദാനങ്ങെളല്ലാം
ബ ക്കൾ ള്ളിലാക്കീട്ടവനു ഗതി െകാടുേത്താരു തുഭ്യം നേമാ

വാവാെയ വിളി േകളിപരനായ് ലീല കാളിന്ദിെയ
ഭാവാെലാ പകർന്ന മത്തത കലർെന്നേന്തതുേപാകുന്നിേതാ
േകാപാലക്കരിെകാ േനെര കുഴിെയേത്താണ്ടീടിനാൻ ഹാ! ഭവാൻ
താപാകർഷണെമന്നെതങ്കലരുളീടാനന്ദനീലാംബര!

തെന്നേസ്നഹമിയന്നവർ നിമിഷം േദ്വഷിച്ചവർ ം ബലാൽ
തെന്നേപ്പാെല ചമഞ്ഞവർ മരുളീ ൈകവല്യമേല്ല വിേഭാ!
തെന്നത്താനറിയാ ഖിന്നമതിയായ് നിേന്നാടിരന്നീടിേനാ-
െരെന്നക്കാണവശം കൃപാലയ! ജയ! ീവാമേഗഹാലയ!

തൃക്കയ്യാൽ മരണം വേരണമതിനായ് പേണ്ടയിരി ന്നവൻ
െചാൽെക്കാ ം വിവിദൻ മുദാ മുസലിതാനമ്പാടിയിൽ െചന്ന നാൾ
ൈമക്കണ്ണാർ പലേരാടുമായ് മധുമദം പൂരി േമവുന്നവൻ
തൃക്കയ്യാൽ മരണം ലഭി പരേലാേകേപായ് സുഖിച്ചീടിനാൻ

പു ന്മാർ പത്നിമാെരന്നിവെരാടു സുഖേമ നിത്യവും ദ്വാരവത്യാം
പൃത്ഥ്വീഭാജാം ഗൃഹസ്ഥാ മവിധിയുപേദശി െകാണ്ടച തൻ താൻ
നിത്യാത്മാ നിത്യദാനാദികൾ നിയതെമാരു ന്നതും തന്മേല േപാ-
യാസ്ഥാേന േചർ ധർമ്മാദികൾ വിരവിൽവിചാരിപ്പതും ൈകെതാഴുേന്നൻ

കൂകീ േകാഴി വനാന്തേര വിറകുമായ് നിേന്നാരു രാേവ തഥാ
കൂകീ േകാകിലവാണിമാർകുചതേട േമവീടുമാ രാവിലും;
കൂകും േകാഴികൾ തമ്മിലുള്ള സുകൃതം െചേമ്മ പറഞ്ഞീടുവാ-
നാകുന്നീല; ചരാചരങ്ങളിലുമുണ്ടത്യന്തഗത്യന്തരം.

കാരാഗൃഹത്തിൽ നരപാലർ പറഞ്ഞ വാ ം
ീനാരേദാക്തിയുമതിൽ കരണീയമാദൗ
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ീമാെനാടുദ്ധവെരാെടങ്ങിെനെയന്നേനകം
േ മാതുരം തിരുമുഖം തവ കാണ്മേനാ ഞാൻ

ഇ സ്ഥത്തിലി ിയസുതെന നിന െള്ളാരസുക്യേവഗാൽ
വന്നിട്ടബ്ഭീമനാേല മഗധപതിെയയും െകാ നാടും ജയിച്ചാൻ
ധന്യാത്മാ രാജസൂയം നരപതി ബത സാധിച്ചതും ധർമ്മജൻ താ-
െനാന്നായീ ൈചദ്യനേപ്പാൾ മധുമഥന!ഭവാേനാടതും ൈകെതാഴുേന്നൻ

സാല്വൻ വന്നച്ഛെനെക്കാെന്നാരു മറിവുകുറേഞ്ഞാന്നതംഗീകരിച്ചി-
െട്ടല്ലാംേപായ് െച്ച വന്നീടിന ഗതിയവനും നല് കിനാേനകഭാവം
കല്യാണങ്ങൾ മൂലം തവ പദകമലം േസവെചയ്താവെതല്ലാം
നിർലജ്ജം കീർത്തനം െചയ് വതു കിമപിെചവിെക്കാൾക വാതാലേയശ!

ീരാമൻ തീർത്ഥയാ ാവിധിയിലസുരെനെക്കാ പുണ്യ േദശാൻ
ീകാശീ കാഞ്ചി കാേവരികൾ മധുരമേഹ ാദി കന്യാകുമാരീ
ീരാമൻ േസതു ബന്ധിച്ചവിടെമാരു ധനുേഷ്കാടിെയന്നിങ്ങേന

താേനാേരാേന്ന േസവ െചയ്തങ്ങലമതി മുദാ വന്നതും ൈകെതാഴുേന്നൻ!

നിർമ്മായം താൻ കുേചലൻ ദ്വിജവരനവിടം വി േവറി േവട്ടാ-
നുണ്മാനില്ലാഞ്ഞലഞ്ഞാൻ പുനെരാരു ദിവസം ദ്വാരകാം ക െചന്നാൻ
സേമ്മാദം പൂണ്ടിരുന്നനവിലരി തിരുമുൽക്കാ െവച്ചാൻ ഭാേത

ഹ്മാനേന്ദന േപാന്നാൻ ധനദെന വിഭവം െകാ െവക്കം ജയിച്ചാൻ

അക്കാല ടനത്യപൂർവ്വമുളവായർേക്കാപരാഗം തദാ
െചാൽെക്കാ ന്ന സമന്തപഞ്ചകമഹാതീർത്ഥത്തിെന ം വിേഭാ
അേ ബ ജനങ്ങേളാെക്കയവിെട ടീ സുഖിെച്ചാ നാ-
ളച്ഛേന്റ യജനം കഴി പുരിയിൽ േപാരും ഹേര! പാഹി മാം

തങ്കയ്യീ പറി കംസനശുഭം െചേയ്താരു ൈപതങ്ങെള-
സ്സേന്താഷെത്താടു കാൺകയിൽ കുതുകമുണ്ടമ്മയ്ക്കതുംെകാ നീ
തങ്കൽഭക്തിമതാം വരിഷ്ഠനസുരൻ വാഴുന്ന േലാക േപായ് 
െകാണ്ടന്നമ്മയനു ഹിച്ചതു മുദാ മൂർദ്ധ്നാ ലഭിച്ചീടിനാൻ
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പാർത്ഥന്നാത്മസേഹാദരീമഴകുതായ് സാദ്ധ്യം വരു ന്നതും
ക ം തിയ്യതയ ദുഷ്ടെനയുമച്ച ം ദഹി ന്നതും
ഭക്തന്ന തേദവനും മിഥിലനും േമാക്ഷം െകാടു ന്നതും

ീത്യാ നിൻ ചരിതങ്ങൾ നിത്യവുമേഹാ ചിേത്ത ലഭിേക്കണേമ

പൃത്ഥ്വീേദവെന്റ പത്താം തനയനുടെലാേട മാഞ്ഞനാളർ നൻ താ-
നഗ്നൗ ചാടീടുെമന്നായതു െപാഴുതവനും താനുമന്തർമ്മേല േപായ് 

ീത്യാ ൈവകുണ്ഠേലാകെത്തഴുനരുളി യഥാപൂർവ്വമാഗത്യ ബാലാൻ
േത്യകം പാർത്ഥെനെക്കാണ്ടഴകിെനാടു െകാടുപ്പിച്ച തുഭ്യം നേമാ

ഏെറേപ്പാരും ഭുക്കൾ ഷസി തുയിലുണർ ം ചിലർെക്കന്നേപാെല
േയാഗ ീ നി െയ ം ളയമവധിയാം കാലമാനന്ദമൂർേത്ത
ഏകാേന്ത േപായ് തി ം തികളവിെടെയ ള്ള ദിവ്യാക്ഷരങ്ങൾ-
േക്കാേരാേന്ന സന്നമിപ്പാൻ കൃപ തരിക വിേഭാ! വാമേഗഹാധിനാഥാ!

എണ്ണായിരം േനെരയിരട്ടി നല്ലാർ
നന്നായിരുേന്നാരു വിഭൂതി കണ്ടാൽ
കണ്ണായിരം പൂണ്ടവനും െകാതി ം
െപണ്ണായിരുന്നാവിതു പദ്മനാഭ!

ചാേല കവാടമഴേകാടു തുറ െകാ
മാേലയപങ്കവുമണി െതളി നന്നായ് 
േകളീകലാശസമേയ കുളുർെതന്നേല
നാളീകേന നലസാക്ഷിയുമായി നിന്നാൻ

ീനീലകണ്ഠപദപാംസുലവ സാദാൽ
ീകൃഷ്ണലീലകളിവൺനെമാേരാ െചാേന്നൻ
ീമാൻ മുകുന്ദ! ജയ വാമപുരാധിനാഥ
ീപാദഭക്തിയരുളീടുക നാളുേതാറും

മത്തിലാക്കീടിന ശൂലപാണി-
മത്തിനാലിത്ഥമതീവ ചി ം
വി ഭാഷാ വണാമൃതം േമ
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രമി െകാൾകച ത പാദമൂേല

പള്ളി റ മരെമന്നകണെക്ക നിെന്മയ് -
പിള്ളാ റ ജനനീവ സമാ യം േമ
ഉള്ളിൽ കറ കളവാൻ തിരുവുള്ളേമാേട
പള്ളി റു ണരേവണമനന്തശായിൻ!

എള്ളിൽ കലർന്നിയലുെമണ്ണകണെക്കയാത്മാ-
െവല്ലാർ െമന്നതറിയാെത മയങ്ങിേനൻ ഞാൻ
തള്ളിക്കള സകലം മമ കന്മഷം നീ-
യുള്ളിൽ െതളി ണരേവണമുദാരകീർേത്ത!

മന്നിൽപ്പിറ മതിയുള്ളമനുഷ്യനായാ-
ലുണ്ണിത്തമായ് ക്കഴിയുമാദിയിലുള്ള കാലം
െപാണ്ണത്തമായതുമിതും കരുതീട്ടേശഷം
തെന്നത്തിരഞ്ഞറികെയന്നതസാദ്ധ്യമേ

സൂനംതാൻ ീതി നാനാവിധ മഹിതകഥാ നാമസങ്കീർത്തനം താ-
നാനന്ദ ദ്ധയുേള്ളാർക്കതുമതുവിധമായു േവദാന്തവാക്യം,
ഞാനും ത്വൽപാദസന്ദർശനെമാരുവിധമിങ്ങാസ്വദിപ്പാനിരിേപ്പാ-
നാനന്ദ ാപ്തിയാനയ്ക്കരുളിന ഭഗവാനൻല്ലേയാ നീ കൃപാേബ്ധ!

കണ്ണം കറുത്തമലേപാെല യമെന്റ ദൂതർ
ക ം മിഴിച്ചലറിേയാടിവരുന്ന േനരം
കണ്ണൻ കളിച്ചകളി കീർത്തനെമാ േകട്ട-
െപ്പാണ്ണൻ മല മറുകുന്നതു കാണ്മേനാ ഞാൻ

ഒന്നിച്ചിരുന്ന മകൾ മക്കളുടപ്പിറേന്നാ-
െരാന്നിച്ചിരി മവെരന്നറിയാെത േമാഹാൽ
മന്ദിച്ച മാനസെമാരന്ധത പൂണ്ടിരിേപ്പാ-
െരെന്ന റിച്ചരുൾക നീ കൃപ വാസുേദവാ!

ഓണം വരു വിഷുവു പിറന്നനാളു-
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ണ്ടാനന്ദമിങ്ങെനെയാരാണ്ടിലേഹാ ജനാനാം
കാണു നിത്യവുമനിത്യമിെത െചേമ്മ
േവണം കുറെഞ്ഞാരു വിചാരമക രുന്നിൽ

നാെള ടങ്ങണമിെത നിനച്ചിരുന്നാൽ
നാേള നാെളയതിനിെല്ലാെരാടുക്കെമ ം
നാളീകേന ചരണാംബുജേസവ െചയ് വാ-
നാളാകിലെപ്പാെഴ തുടങ്ങണമ കാരം

മന്നാശയാലും മദനാശയാലും
െപാന്നാശയാലും മറുകു േലാകം
നിന്നാശ കണ്ടീെലാരുവർ മേയ്യാ
കണ്ണാ! ശമം നല് കുക മാനേസ േമ!

സ്വാപത്തിനാലുമഥ കാമവശാലുേമാേരാ-
ന്നായത്തമായനുകരിപ്പിതു കർമ്മേമതൽ
താപിഞ്ഛമഞ്ജരിെയാെടാത്ത കേളബരം നീ
ഭാവി െകാൾകഴകിൽ, നന്ദകുമാരകസ്യ

സ ം കാെണാരിട ച കരയും േകാലാഹലം കു ചിൽ
വിദ്വാന്മാെരാരിട മദ്യപകുലം ത ം കയർ ം ക്വചിൽ
മുഗ്ദ്ധ ീെയാരിട മുത്തികളിരുേന്നങ്ങി രച്ചന്യത:
േ ാ ാദിക്കമൃേതാ തളിച വിഷേമാ വിശ്വം വിചി ം വിേഭാ

കാമാതുരം മാനസെമങ്കിലും ീ-
നാമാമൃതം നാവിലണ െകാ

ീമാധവേന്റ ചരണാംബുജത്തിൽ
േ മാധികം നാളിൽ മുഴു മേല്ലാ

നാേവ, നിന വലിേയാരുപേദശമുേണ്ട;
നാവാലുരപ്പതിനു ഞാൻ തുനിയു േകൾ നീ
നാരായണെന്റ തിരുനാമമുറെക്കയാേമ്പാൾ
നാണി േപാകരുതേത തവ േവണ്ടതു .

https://thalilakkam.in/



ഭാഷാകർണ്ണാമൃതം - പൂന്താനം 24

ഏണീദൃശാംവദനവും പണവും നിനച്ചി-
ട്ടാനന്ദമൂർത്തിെയ മറായ് ക മന രുേന്ന

ാണൻ തളർ തമകാദികളായ് ചമഞ്ഞാൽ
േവണുന്നെതാ െമളുതല്ല നമുക്കറിഞ്ഞാൽ

േകാണിക്കൽ നി കരയുന്ന കിടാങ്ങൾേപാെല
േതാണിക്കൽ നി വലയും വഴിേപാക്കർേപാെല
കാണിക്ഷണം െപാഴുതുേപാലുമുേപക്ഷിയാെത
കാണിത്ഥെമൻ െതാഴിൽ കൃപാം കുരു വാസുേദവ

വേമ്പറുന്നസുരർ ഡംഭു കളവാനേമ്പറുമമ്പാടിയിൽ
ൈപമ്പാൽ െവണ്ണ പകർന്ന കുംഭമുടേന സംഭിദ്യേമവും വിേഭാ
അംേഭാജത്തിനു സം മാർത്തിയരുളും നിൻ പാദമമ്പീടിേനാ-
െരൻ പാപത്തിനു കമ്പേമകുക നിലിമ്പാരാതിസംേപക്ഷണം

നിർമ്മായം നിജധർമ്മമാസ്ഥെയാടുെചയ്താകുന്ന സദ് കർമ്മവും
െപണ്മായത്തിലകെപ്പടാെത മരുവീെടന്നാകിൽ നന്നായ് വരും
കർമ്മാകർമ്മവികർമ്മമർമ്മമറിവാനാളല്ല നാമാമൃതം
നമ്മാലാവതു േസവെചയ്ക സുഖേമ തൃക്കാെലാെടത്തീടുവാൻ

ചിത്തം മറ വിഷയങ്ങെളാേരാ േനാക്കി-
ച്ച ം പിറ മുഴലായ്ക മന രുേന്ന!
വിശ്വം നിറ വിളയാടിന ത രാെന-
ച്ചിേത്ത കലർന്നനുഭവിപ്പതിേനാർ െകാൾ നീ.

ഒക്കാ ദനാശമനേമ മനുജ തന്നാൽ
നീക്കാവതല്ല ഭവിതവ്യെമാടു േവാളം
ആക്കംകുറഞ്ഞനുഭവങ്ങൾ പകർ കാണാം
വീർ ന്നവീർപ്പവിെട േനർ വരും േമണ

േഭാ ം പറ ഭവനങ്ങളിലംഗാനാനാം
േപാ ടുമപ്പരിചു രാപ്പകലുള്ളെതല്ലാം
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നീർേപ്പാള േപാെല മരുവുന്ന കേളബരാേന്ത
വീർ ണ്ടതും നിയമമല്ല നിനെയ്ക്കേടാ നീ!

കന്യാകുബ്ജത്തിലല്ലായ്കേയാ ജനനമേതാ ദാസിെയ കാമിയാേഞ്ഞാ,
ത്വന്നാമത്തി മിേപ്പാൾ കലിയുഗമതുെകാ ള്ള വീര്യം കുറേഞ്ഞാ,
എേന്നാ നാലക്ഷരന്താൻ മുഴുവനരുതതിൽ കുറ്റെമന്നിൽ പിണേഞ്ഞാ
ത്വന്നാമം ഞാനറിഞ്ഞിട്ടനുദിനമുരെചെയ്തന്നേതാ വാസുേദവ!

ആർെക്കങ്കിലും േപാരുമി നാമമാ ം
കീർത്തിക്കജന്മത്തിെലാരിക്കെല ം
ശാ ങ്ങൾെചാ ം ദൃഢനിശ്ചയം േകൾ
േഭാെഷ്ക വന്നീെടാല നന്ദസൂേനാ!

പുല്ലാദിയായുള്ള ശരീരേമാേരാ-
െന്നല്ലാറ്റിലുംപു പുറ േപാേന്നൻ
നേല്ലാരു ജന്മം നരജന്മമിേപ്പാൾ
വല്ലാെതയാക്കിെടാല ത രാേന

െനല്ലാദിയായുള്ള പദാർത്ഥേമാേരാ-
ന്നിെല്ല മില്ലാ ഴലുന്നെതല്ലാം
നേല്ലാരുനാമാമൃതമാസ്വദിച്ചാൽ
െന ം വരും വല്ലതുെമാ േവണ്ടാ

നന്നായതും തിയ്യതുേമാർ െചയ്താൽ
നന്നായ് വരും നിത്യമവ നൂനം
ത്വന്നാമസങ്കീർത്തനമാസ്വദിച്ചാ-
െലാന്നായ് വരും ജീവപര പഞ്ചം

നിന നൂറായിരമാശയുെണ്ട-
ന്നിരിക്കിലും േകൾ മന രുേന്ന
തനി താൻ േപാന്നവർ െചാന്നെതല്ലാം
നിന നന്നായതു നിത്യമായി

https://thalilakkam.in/



ഭാഷാകർണ്ണാമൃതം - പൂന്താനം 26

തണ്ണീർദ്ദാഹം മുഴു തടിയനരിെക വന്നന്തകൻ താനുര ം
കണ്ണീർക്കാരായടു ള്ളവർെതാഴിയുെമാഴിയ്ക്കാെതെയാന്നി പാർ ം
തെന്നത്താേന മറന്നിട്ടതിവിവശത പൂണ്ടാർത്തനായ് വീർ മേക്കാ-
െപ്പെന്നെക്കാണ്ടാക്കിവച്ചീെടാല വരദവിേഭാ! വാമേഗഹാധീവാസിൻ.

േവണുന്നീെലാ േമാേരാന്നിവയനുദിവസം തെന്നതാേന നിനേച്ചൻ
േവണു മ െമാ മതിനു ഗുരുകൃപാ പൂരേമ ബ വു

ാണൻ േപാവാനടു െള്ളാരു സമയമെതന്നാകിലും േമവരുേമ്പാൾ
കാേണണം േഗാപനാരീകരതളിരിൽ നട െന്നാരാനന്ദഭൃംഗം.

എേന്നതുടങ്ങിയുദയാസ്തമയങ്ങൾേതാറും
ഭിെണ്ഡ റങ്ങിയുമുണർ മുടു മു ം
നന്ദി നന്ദതനയെന്റ പദാംബുജത്തിൽ
േചർന്നാവു നാവതിനു കൗതുകെമന്തിതാവൂ

കണ്ണൻ കളി ം കളിേക്കാ കാണ്മാ-
െനേന്ന െകാതി ദയാംബുരാേശ!
ത്വന്നാമസങ്കീർത്തനെമണ്ണിെയണ്ണി-
െത്താ റടു പരിവത്സരം േമ

നിന്ദി െകാൾക തവ വന്നതുെകാ നിത്യം
നിന്ദിക്ക േവണ്ട ഗതിേഭദെമാേരാ കണ്ടാൽ
വന്ദി െകാൾക സകലാത്മകമീശ്വരം തം
മന്ദി േപാകരുതജ മക രുേന്ന

നാേവ നീ െചാല്ലിയാഞ്ഞാലഖിലമഫലെമന്ന േലാേക സിദ്ധം
നാവാെലാ ച്ചരിച്ചാലവനമൃതഹരൻ പിെന്നെയ ം സിദ്ധം
നാേവ! നാണം വരു മനസി െവളി വരാഞ്ഞിങ്ങിേനെയണ്ണിെയണ്ണി-
ച്ചാവാേനാ നാമസങ്കീർത്തനമജിത വിേഭാ! േദഹി േദഹി സാദം

രാധാസ്തനങ്ങളിെലാളിച്ചരുളുന്ന നിെന്മയ് -
േഭദാ യം മമ വിടുത്തരുൾ േമാഹെമല്ലാം
േബാധാ യം തവ കേളബരേമാ െകാൾവാ-
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േനതൽ െഭാ! ബഹുവിേരാധകമായ് വരു .

നാളത്തിൽ തടയുന്നതും നടനേട നില് ന്ന വായുക്കൾ േപാ-
േയാളത്തിൽ കുറുകുന്നതും ചില പിഴേച്ചാടും മേനാവൃത്തിയും
നീളത്തിൽ കയറുംപിടി യമനും നീേരാെട ബ ക്കളും
നാളെത്തെത്താഴിലി കാരമരുളായ് െകൻ േപാറ്റി നാരായണ!

നാവില്ലാെത ജനിക്കേയാ നടനേടയുേള്ളാരിളയ്ക്കാകേയാ
നാമെത്തപ്പഠിയായ്കേയാ നരകെമേന്നാർത്താൽ കുളുർപ്പാകേയാ
നാവിൽ ദുർഘടമാകേയാ നരകുലത്തിൽ ജന്മമല്ലാകേയാ
നാേമാച്ചാരണെമ ബന്ധമറിവുേള്ളാരും ത്യജിച്ചീടുവാൻ!

നാേമാച്ചാരണെമാ െകാ ഗതിവ പ ദാസീപേതർ-
ന്നാേമാച്ചാരണെമാ െകാ മുനിയായ് വാൽമീകി പേണ്ട തുേലാം
നാേമാച്ചാരണെമാ തെന്ന മതിെയേന്നാതു േവദാന്തവും
നാേമാച്ചാരണെമന്നെതങ്കലരുളീടാനന്ദപാേഥാനിേധ

നാമാമൃതം നാവിലിരി മേപ്പാൾ
േസാമാമൃതം വി തമായ് വരു
നാമാമൃതം പാർ നിറ കണ്ടാൽ
നാമാമൃതം കാണമൃതം മൃതാനാം

നാവിെന്നാരിത്തിരി വികൽപ്പമെതന്നിരി
നാമിന്നിേയെതാരു വിജാതിയിൽ വ ഞായം
നാമി തെന്നയറിേയണമറി െകാൾവാ-
നാമിത്തിരി തിരുനാമവുെമ െവ

കണ്ണിൽ കൂത്താടുവാനുെണ്ടാരുവക, െചവിയിൽ പാ പാടാൻ കളിപ്പാൻ
ക ന്തിെക്കാ േവേറസതതമിവെരാേട നി േപാരാടുവാനും
കണ്ണാ നിേന്മനിയാകുന്നതു കരുതി മുദാ നാമേമാതീടുവാനും
കാണുേന്നനി പായം തവ കരുണെയാഴിെഞ്ഞാ മിന്ദീവരാക്ഷ!

േദഹത്തിേന്മൽ തറ ന്നതു കിമപി പറിക്കില്ല മു ം, മഹാത്മാ
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േദഹത്തിേന്മൽ െചാറിഞ്ഞീടിനെതാരിടെമാതുക്കാവതല്ലീ നിനേക്കാ
േസാഹംഭാവത്തിനൂറ്റം പലവഴി െതളിവായ് കാട്ടി മ ള്ളവർ ം
േമാഹം തീർ ം സദാനന്ദിത പരമശിവ ഹ്മേമ േത നേമാ

ഹാ കൃഷ്ണ ഹാ കൃഷ്ണ കൃപാംബുരാേശ
േഹ കൃഷ്ണ േഹ കൃഷ്ണ ശൃണുഷ്വ വിേഷ്ണാ!
ഹീ കൃഷ്ണ ഹീ കൃഷ്ണ മഹത േപക്ഷാ-
മാ കൃഷ്ണ മാ കൃഷ്ണ പരിത്യജാസ്മാൻ

േദഹത്തിൽ സുഖേമ കടിച്ച മശകാദ്യ്ജ്ഞാനമാദൗ തഥാ,
േദഹത്തി വിശ ദാഹമറിയാെയ്ക രണ്ടാമതും
േദഹെത്തക്കഷണിക്കിലും വിഹതിയിെല്ലന്ന മൂന്നാമതും
േസാഹംഭാവദൃഢാനുഭൂതിയരുളീടാനന്ദ പാേഥാനിേധ!

േദഹത്തിൽ െചാറിയും സഹിക്കരുതതി രം വിശെപ്പാ േമ
േമാഹത്തിൽ കലരുന്ന ഞാനതു വൃഥാ േമാഹിപ്പെതന്തി വാൻ
േസ്നഹേത്താെട യേശാദ പുൽകിന കിേശാരൻ താെനാഴിേഞ്ഞകദാ
േസ്നഹിപ്പീലതുേപാരുെമ മനസാ നാമങ്ങേളാതീടിേനൻ

െചാേല്ലണം നാമെമ ള്ളതു പലരുമറി ം പറ ം കഴിഞ്ഞാൽ
െചാല്ലീടുേന്നാർ കനെക്ക റയുമതു മഹാപാപെമ ം സിദ്ധം
െചാല്ലീെട്ടെന്ത മ ള്ളവർകൾ പരിഹസിച്ചാൽ നമുക്കല്ല ദുഖം
െചാേല്ലറും വ്യാസനും പാർത്ഥനു രഥതുരഗം േമ േമവും നിന ം!

ആർക്കാനും വഴിേപാെലയു മടികൂടാേത മനെസ്സങ്കിേലാ
കീർത്തിക്കാമതിനായേനകവിധമായ് തീർേത്താരു സങ്കീർത്തനം
പാർത്താെലാെക്ക വൃഥാ യത്നരഹിതം കീർത്തിപ്പതിന്നാ ഹം
േപർ ം േമലിതു നാസ്തിയായ് വരുമതിൻ മുേമ്പ മരിേക്കണേമ

നാവും നാരായേണത്യക്ഷരവുെമാരുദിനം തമ്മിേലകീഭവിച്ചാൽ
ചാവുെന്നര േനാവാൻ കഴിവര യമനും ദൂെര നിന്നീടുമേല്ലാ
നാേവ നാലക്ഷരം നീെയാരുെപാഴുതുമുേപക്ഷിെക്കാലാ ൈദവേയാഗാ-
ലീവണ്ണം വന്നെതന്നാലമൃതമനുഭവിച്ചീടു നാരായേണതി
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േമഘശ്യാമളമംഗവും മകുടവും പൂവും െചവിേത്താടയും
രാകാച നു നാണമാം വദനവും മാർമാലയും മു യും
ആകുംവണ്ണമേനകഭൂഷണയുതം നിൈന്മകുറിെക്കാ ഞാൻ
േപാകുേന്നൻ ഭഗവൻ, ജനാർദ്ദന ഭവൽ കാരുണ്യപാേഥയവാൻ

ീപാദംവാഴ് ക വാമാലയനിലയ! ഭവൽ ീപദാംേഭാരുഹെത്ത
ീനാമംെകാ നിത്യം നിരവധി പരമാനന്ദമൂർേത്ത നിേഷേവ
ീമൂർത്തിം ക കണ്ടാത്മനി സതതമുറപ്പി േദഹം ത്യജിച്ചി-

ട്ടീമൂർത്തിൈക്കക്യേമകീടുക ഗുരുകരുണാവാരിേധ വാരിജാക്ഷ!

ഭൂഷാവർണാദിയാലീ ഭുവനമഖിലവും ഹന്ത! േമാഹി രാഗ-
േദ്വഷാപൂർണം വിഘൂർണം ശിവ ശിവ! പറയാവല്ല മായാവിലാസം
ഭാഷാകർണാമൃതം േമ സുകൃതമിതു സദാ നാവുെകാണ്ടാസ്വദിച്ചാൽ
നൂഴാ കർമ്മാവലീവല്ലികളിലുടനവൻ പിെന്ന മുേന്നതുേപാെല.

ഉണ്ണിക്കിടാങ്ങൾ കളിയാെയാരു കാലുെവച്ചാ-
െലണ്ണാവതല്ലതിനേഹാ കുതുകം പിതൃണാം
എന്നക്കണെക്ക നടയുള്ളവർകൾക്കിെതല്ലാ-
െമന്നാൽ കൃതം കിമപി കൗതുകമായ് വേരണം.

പീതാംബരേ ാല്ലസിതാഖിലാശം
േഹമാംഗേദാൽഭാസിത ബാഹുദണ്ഡം
േസാമാംബുജ ീ വദനാരവിന്ദം
വാമാലയസ്ഥം ഭജ വാസുേദവം
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