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ഥേമാഽങ്കഃ

(നാന്ദ്യേന്ത തതഃ വിശതി സൂ ധാരഃ)
സൂ ധാരഃ-കി ഖു അജ്ജ പചൂസ ഏവ്വ േഗഹാേദാ ണിക്ഖന്തസ്യ ബുഭുക്ഖാഏ
പുക്ഖരപത്തപഡിദജളവി വിഅ ചഞ്ചളാഅന്തി വിഅ് േമ അക്ഖീണി. (പരി 

മ്യ) ജാവ േഗഹം ഗച്ഛിഅ ജാണാമി കി ഹു സംവിധാ വിഹിദാ ണ േവതി
(പരി മ്യ) ഏദം അഹ്മാണം േഗഹം. ജാവ പവിസാമി ( വിശ്യാവേലാക്യ)
ജഹ് ളീഹീപരിവട്ടണകാളസാരാ ഭൂമീ (േണഉബ്ഭാമണസുഗന്ധീ വിഅ ഗേന്ധാ
സുണിമിത്തം വിഅ പരിബ്ഭമേന്താ വഡിവസ്സഅജേണാ കി ഖു സംവിധാ
വിഹിദാ ആദു ബുഭുക്ഖാഏ് ഓദണമഅം വിഅ ജീവളീഅം േപക്ഖാമി ജാവ
അയ്യം സദ്ദാേവേമി അേയ്യ ഇേദാ ദാവ
(കി ഖല്വദ്യ ത ഷ ഏവ േഗഹാന്നിപ് ാന്തസ്യ ബുഭുക്ഷയാ പുഷ്കരപ പ 
േതതജലബി ഇവ ചഞ്ചലാേയേത ഇവ േമഽക്ഷിണീ. യാവദ് േഗഹം ഗത്വാ
ജാനാമി കി ഖലു സംവിധാ വിഹിതാ ന േവതി. ഏതദസ്മാകം േഗഹം.
യാവത് വിശാമി. യഥാ േലാഹീപരിവൈതനകാലസാരാ ഭൂമിഃ (േണഉബ്ഭാമ 
ണസുഗേന്ധാ വിഅ ഗേന്ധാ സുണിമിത്തം വിഅ ?) പരി മൻ വരിവസ്യകജനഃ.
േകി ഖലു സംവിധാ വിഹിതാ. അഥവാ ബുഭുക്ഷേെയൗദനമയമിവ ജീവ 
േലാകം പശ്യാമി. യാവദായീ ശബ്ദാപയാമി. ആേര്യ ഇതസ്താവത് )

വിശ്യ)
നടീ - അയ്യ ഇഅഹ്മി. അയ്യ ദിട്ടിആ ഖു സി ആഅദീ. (ആര്യ ഇയമസ്മി ആര്യ
ദിഷ്ട്യാ ഖല്വസ്യാഗതഃ )
സൂ ധാരഃ- അേയ്യ കിം അത്ഥി അഹ്മാണം േഗേഹ േകാ വി പാദരാസാ (ആേര്യ
കിമസ്ത്യമ്മാകം േഗേഹ േകാഽപി ാതരാശഃ )
നടീ - അഥി (അസ്തി )
സൂ ധാരഃ– ചിരം ജീവ. ഏവം േസാഭണാണി േഭാഅണാണി ദതിആ േഹാഹ.
(ചിരം ജീവ ഏവം േശാഭനാനി േഭാജനാനി ദാ ീ ഭവ.)
നടീ– അയ്യ ! തുവം ഏവ പഡിവാളന്തീ ചിട്ടാമി (ആര്യ ത്വേമവ തിപാലയന്തീ
തിഷ്ഠാേമി )
സൃ ധാരഃ– അേയ്യ കിം അത്ഥി അബ്ഭത്ഥിദം (ആേര്യ കിമസ്ത്യഭ്യർത്ഥിതം)
നടീ- അഥി (അസ്തി)
സൃ ധാരഃ- ഏവം േദവാ തുമം അസ്സാസഅ . അേയ്യ കിം കിം (ഏവം
േദവാസ്ത്വാമാശ്വാസയ . ആേര്യ കിം കിം )
നടീ- ഘിദം ഗുളം ദഹിം ത ളാ അ അത്ഥി (ഘൃതം ഗുഡീ ദധി ത ലശ്ചാ 
സ്തി)
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സൃ ധാരഃ- ഏദം സവ്വം അഹ്മാണം േഗേഹ അത്ഥി (ഏതത് സേവമസ്മാകം
േഗേഹഽസ്തി)
നടീ- ണഹി ണേഹി അന്തളാവേണ (നഹി നഹി അന്തരാപേണ)
സൂ ധാരഃ-(സേരാഷം) ആഃ അണേയ്യ ! ഏവം േദ ആസാ ഛിന്ദീഅദു. അഭാവം
ച ഗമിസ്സാസ. അഹം ചണ്ഡപ്പവാദള* ംഓ വിഅ വരണ്ഡീ പവ്വദാേദാ ദൃരം
ആേരാവിഅ് പാഡിേദാ ഹ്മി
(ആഃ അനാേര്യ ഏവം േത ആശാ േഛിദ്യതാം. അഭാവം ച ഗമിഷ്യാമി. അഹം
ചണ്ഡ വാതലണ്ഡിത ഇവ വരണ്ഡഃ പർവതാദ് ദൂരമാേരാപ്യ പാതിേതാഽസ്മി)

*ളണ്ഡിഓ വിഅ വരേണ്ഡാ ഇതി പാേഠാ ഭേവത്. ലണ്ഡിത ഇവ വരണ്ഡ:
ഇതി ച സം തം. ലണ്ഡിത ഉക്ഷിപ്തഃ ചരണ്ഡ ണസംചയഃ

നടീ- മാ ഭാആഹി മാ ഭാആഹി. മുഹുത്തഅം പഡിവാേളദു അേയ്യാ. സവ്വം
സജ്ജം ഭവിസ്സദി. ളദ്ധം ണാം ഏദം. അജ്ജ മം ഉവവാസസ്സ അേയ്യാ സഹാേയാ
േഹാദു.
(മാ വിഭിഹി മാ ബിഭിഹി മുഹൂർതകം തിപാലയത്വാര്യഃ. സർവ സജ്ജം
ഭവിപ്യതി. ലബ്ധം നാൈമതത്. അദ്യ മേേമാപവാസസ്യാര്യഃ സഹാേയാ
ഭവതു)
സൂ ധാരഃ-കിണ്ണാമേഹഓ അയ്യാഏ ഉവവാേസാ (കിന്നാമേധയ ആര്യായാ
ഉപവാസഃ)
നടീ - അഭിരൂവവദീ ണാമ (അഭിരുപപതി നാമ)
സൂ ധാരഃ- കിം അണ്ണജാദീഏ. (കിമന്യജാത്യാം)
നടീ - ആമ (ആമ)
സൂ ധാരഃ- സവ്വം ദാവ ചിട്ഠദു. േകാ ണു ദാണി അയ്യാഏ ഉവവാസസസ് ഉവേദ 
സിഓ (സർവ താവത് തിഷ്ഠതു. കന്വിദാനീമര്യായാ ഉപവാസേസ്യാപേദശികഃ)
നടീ- ഇമിണാ വംഡിവസ്സ*ഏണ ചുണ്ണേഗാേ ണ (അേനന വരിവസ്യേകന
ചൂർണ്ണേഗാേഷ്ഠന)

*പഡിേവസ്സ’ പാഠഃ

സൂ ധാരഃ:- സാഹു ചുണ്ണേഗാട്ട ! സാഹു (സാധു ചൂർേേഗാഷ്ഠ സാധു)
നടീ - ജഇ അയ്യസ്സ അണുഗ്ഗഹീ, തദീ ഇേച്ഛഅം അഹ്മാരിസജണേജാഗ്ഗം കഞ്ചി
ബഹ്മണം ണിമേന്തഢും (യദ്യാര്യസ്യാനു ഹഃ, തത ഇേച്ഛയമസ്മാദൃശജനേയാ 
ഗ്യം കശ്ചിദ് ാഹ്മണം നിമ ിയിതു ം)
സൂ ധാരഃ-ധമ്മിട്ടീ ഖൂ ണിഓഓം. േതണ പാദരാേസാ വി േമ ഭവിസ്സദി. ജഇ
ഏവ്വം പവിസദു അയ്യാ. അഹം വി അഹ്മാരിസജണേജാഗ്ഗം കഞ്ചി ബഹ്മണം
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അേണ്ണസാമി.
(ധർമിഷ്ഠഃ ഖലു നിേയാഗഃ േതന ാതരാേശാഽപി േമ ഭവിഷ്യതി. യേദ്യവം,

വിശത്വാര്യാ. അഹമപ്യസ്മാദൃശജനേയാഗ്യം കഞ്ചിദ് ാഹ്മണമേന്വേപ)
നടീ - ജം അേയ്യാ. ആണേവദി (യദാര്യ ആജ്ഞാപയതി.)
(നി ാന്താ)
സൂ ധാരഃ- കഹി ഖു ദരിഹബഹ്മണം ളേഭഅം. (വിേലാക്യ) ഏേസാ അയ്യ 
ചാരുദത്തസ്സ വഅസ്സീ അയ്യേമേതഓ ണാം ബഹ്മേണാ ഇേദാ ഏവ്വ ആഅച്ഛദി.
ജാവ ഉവണിവേന്തമി. (പരി മ്യ) അയ്യ ! ണിമന്തിേദാ േസി. ആമന്തണസ്സ മാ
ദരിദൃ തി മം അവമേണ്ണഹി. സമ്പണ്ണം അഹ്നിദവ്വം ഭവിസ്സദി. ഘിദം ഗുളം ദഹി
ത ലാ അ സവ്വം അത്ഥി. അവിഅ ദ ിവണമാസആണി ഭവിസ്മന്തി.
(കു നുഖലു ദരിദ് ാഹ്മണം ലേഭയ. ഏഷ ആര്യചാരുദത്തസ്യ വയസ്യ
ആര്യൈമേ േയാ നാമ ാഹ്മണ ഇത ഏവാഗച്ഛതി. യാവദുപനിമ യാമി.
ആര്യ നിമ ിേതാഽസി.ആമ ണസ്യ മാ ദരി ഇതി മാം അവമന്യസ്വ.
സമ്പന്നമശിതവ്യം ഭവിഷ്യതി. ഘൃതം ഗേഡാ ദധി ത ലശ്ച സർവമസ്തി.
അപിച ദക്ഷിണാമാഷകാ ഭവിഷ്യതി. )

(േനപേഥ്യ)
അണ്ണം അണ്ണം ണിമേന്തദു ദാവ ഭവം. അരിന്തഓം ദാവ അഹം. (അന്യമന്യം
നിമ യതു താവദ് ഭവാൻ . അരിക്തകസ്താവദഹം.
സൂ ധാരഃ-ഘിദഗുളദഹിസുസമിദ്ധം ധൂവിഅസൂേവാവദംസസമ്ഭിണ്ണം
സക്കാരദത്തമിട്ടം ഭുഞ്ജീഅദു ഭക്തമേയ്യണ �
(നി ാന്തഃ )
സ്ഥാപനാ
(തതഃ വിശതി വിദൂഷകഃ)
വിദൂഷകഃ അണ്ണം അണ്ണം ണിമേന്തദു ദ്വാവ ഭവം അരിത്തഓ ദാവ അഹം
ണം ഭണാമി അഹം അരിത്തഓ ത്തി കിം ഭണാേസ -“സമ്പണ്ണം അസണം
ആഹ്നദവ്വം ഭവിസ്സദി“ തി അഹം പുണ ജാണാമി (അഹിഅമഹുരസ്സ അംബസ്സ?)
അേജാഗ്ഗദാഏ (അണ്ഠീ?)ണ ഭക്ഖീഅദി ത്തി
കിം ദ്വാണി മം ഉള്ളാേളിഅ ഉള്ളാേളിഅ ഭണാസി |ഭണാമി വാവുേദാ
തി. കിം ഭണാസി- “ദക്ഖിണമാസആണി ഭവിസ്സംദി“തി ഏേസാ വാആ
പഞ്ചാചക്ഖിേദാ ഹിഅഏണ അണുബന്ധീഅമാേണാ ഗച്ഛീ അദി അേഹാ
അഞ്ചാഹിദം അഹം വി ണാം പരസ്സ് ആമന്തആണി തി തൈക്കമി േജാ
അഹം തത്തേഹാര്േദാ ചാരുദത്തസ്സ് േഗേഹ അേഹാരതപയ്യത്തസിേഡഹി
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ണാണവിേധഹി ഹി വിഡഹി ഓഗ്ഗാരണസുഗേന്ധഹി ഭൂക്േഖവ
മത്തപഡിഛിേദഹി അന്തരന്തരപാണീഏഹി അസണപ്പആരഹി ചിത്തഅേരാ
വിഅ ബഹുമള്ളഏഹി പരിവുദീ ആഅണ്ഠമത്തം അഹ്നിഅ് ചഞ്ചരവുസേഹാ
വി േമാദഅഖജഏഹി േരാമന്ഥാഅമാണാ ദിവസം േഖേവമി സീ ഏവ്വ് ദാണി
അഹം തത്തേഹാേദാ ചാരുദത്തസ്സ് ദരിദ്ദദാഏ് സമം പാരാവേദഹി മാഹാരണ 
വൃത്തി ഉവജീവന്തീ അണ്ണഹിം ചരിഅ് ചരിഅ് തസ്സ് ആവാസം ഏവ്വ് ഗച്ഛാമി
അണ്ണം ച് അച്ഛരിഅം മം ഉദരം അവത്ഥാവിേസസം ജാണാദി അേപ്പണാവി
തുസ്സദി ബഹുഅം വി ഓദണഭരം ഭരിസ്സദി ദീഅമാണം ണ് ആഏദി അദീഅ 
മാണം, ണ് പഞ്ചാചികഖദി ണ് സ അഹം ഏരിേസണ് ണ് സ ട്ടാ താ
സട്ടീകിദേദവകയ്യസ്സ തത്തഹാദീ ചാരുദത്തസ്സ കാരണാദീ ഗഹീദാ (സുമണാ
അന്തേളികരവവാസീ ?) അ ജാവ സ പസ്സപരിവര്തീ േഹാമി
(പരി മ്യാവേലാക്യ)
ഏേസാ തത്തഭവം ചാരുദത്താം പഭാദചന്ദീ വിഅ സകരുണപ്പിഅദംസേണാ
ജഹാ വിഭേവണ ഗിഹേദവദാണി അഞ്ചഅേന്താ ഇേദാ ഏവ്വ ആഅച്ഛദി. ജാവ
ണം ഉവസപ്പാമി
(അന്യമന്യം നിമ യതു താവദ് ഭവാൻ അരിക്തകസ്താവദഹം നനു ഭണാമ്യഹമ 
രിക്തക ഇതി കിം ഭണസി “സമ്പന്നമശനമശിതവ്യം ഭവിഷ്യതി“ ഇതി അഹം
പുനർജാനാമി |അധികം മധുരസ്യ അംബലസ്യ അേയാഗ്യതയാ (അണ്ഠീ?) ന
ഭക്ഷവ്യൻ ഇതി കിമിദാനീ മാമുല്ലാേല്യാല്ലാല്യ ഭണസി ഭണാമി വ്യാപൃത ഇതി
കിം ഭണേസി “ദക്ഷിണാമാഷകാ ഭവിഷ്യന്തീതി ഏവ വാചാ ത്യാഖ്യാേതാ
ഹൃദേയനാനുബധ്യമാേനാ ഗമ്യേത | അേഹാ അത്യാഹിതം | അഹമപി നാമ
പരസ്യാമ ണാനീതി തർക്കയാമി | േയാഽഹം ത ഭവത്ശ്ചാരുദത്തസ്യ
േഗേഹഽേഹാരാ പര്യാപ്തസിദ്ധയ്ർനാനാവിധൗർഹിംഗവിദ്ധൗരുദ്ഗാരണാസു
ഗന്ധിഭിഃ േക്ഷപമാ തൈഷ്ഠിരന്തരാന്തരപാനീൈയരശന കാൈരചി 

കര ഇവ ബഹുമല്ലൈകഃ പരിവൃത ആകണ്ഠമാ മശിത്വാ ചത്വരവൃപഭ ഇവ
മാദകഖാൈഖ േരാമന്ഥായമാേനാ ദിവസം ക്ഷിപാമി; സ ഏേവദാനീമഹം
ത ഭവതശ്ചാരുദത്തസ്യ ദരി തയാ സമം പാരാവൈതഃ സാധാരണവൃത്തിമു 
പജീവൻ അന്യ ചരിത്വാ ചരിത്വാ തമ്യാവാസേമവ ഗച്ഛാമി അന്യച്ഛാശ്ചര്യം
മേമാദരമവസ്ഥാവിേശഷം ജാനാതി അേ നാപി തൃഷ്യതി ബഹുകമേപ്യാ 
ദനഭരം ഭരിപ്യതി ദീയമാനം, ന യാചേതഽദീയമാനം, ന ത്യാചേഷ്ട ന
ഖല്വഹമീദൃേശന ന സ ഷ്ടഃ തത് യഷ്ടീകൃതേദവകാര്യസ്യ ത ഭവതശ്ചാ 
രുദത്തമ്യ കാരണാദ് ഗൃഹീന (സുമ േനാഽന്തരിക്ഷവാസഃ ?) ച യാവദസ്യ
പാർശ്വപരിവർതൗ ഭവാമി (പരി മ്യാവേലാക്യ) ഏഷ ത ഭവാംശ്ചാരുദത്തഃ
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ഭാതച ഇവ സകരുണ ിയദർശേനാ യഥാവിഭേവന ഗൃഹൈദവതാന്യർച 
യൻ. ഇത ഏവാഗ ച്ഛതി യാവേദനമുപസർേപാമി
(നി ാന്തഃ )
(തതഃ വിശതി ബലിമുപഹരന്നായേകാം വിദൃഷക ശ്ചാംേഗാരിേകാഹസ്താ
േചടീ ച)
നായക –(ൈദ്വ നിഃശ്വസ്യ) േഭാഃ ! ദാരി ്യം ഖലു നാമ മനസ്വിനഃ പുരുഷസ്യ
േസാ ാസം മരണം കുതഃ,
യാസാം ബലിർഭവതി മദ്ഗൃഹേദഹലീനാം
ഹംൈസശ്ച സാരസഗേണശ്ച വിഭക്തപുഷ്പഃ
താേസ്വവ പൂർവബലിരുഢയവാങ്കരാസു
ബീജാഞ്ജലിഃ പതതി കീടമുഖാവലീഢഃ �
വിദൂഷകഃ - അളം ദാണി ഭവം അദിമത്തം സന്തപ്പിഢും. പുരുസജീവ്വണാണി
വിഅ ഗിഹേജാവ്വണാണി ഖു ദസാവിേസസം അണുഹന്തി ആസമുദ്ദആണവി 
പണ്ണവിഭവസ്സ ബഹുളപക്ഖചന്ദസ്സ േേജാഹ്നാപരിക്ഖഓം വിഅ ഭവദീ ഏവ്വ
രമണീഓം അഅം ദരിദ്ദഭാേവാ
(അലമിദാനീം ഭവാനതിമാ ം സന്ത ം. പുരുഷൈെയൗവനാനീവ ഗൃ 
െഹ്യൗവനാനി ഖലു ദശാവിേശപമനുഭവതി ആസമു യാനവിപന്നവിഭവസ്യ
ബഹുലപക്ഷച സ്യ േജ്യാത്സ്നാപരിക്ഷയ ഇവ ഭവത ഏവ രമണീേയാഽയം
ദരി ഭാവഃ )
നായകഃ-ന ഖല്വഹം നഷ്ടാം ിയമനുേശാചാമി ഗുണരസജ്ഞസ്യ തു പുരുഷ 
സ്യ വ്യസനം ദൃാരുണതരം മാം തിഭാതി കുതഃ,
സുഖം ഹി ദുഃഖാന്യനുഭൂയ േശാഭേത
യഥാന്ധകാരാദിവ ദീപദർശനം.
സുഖാ േയാ യാതി ദശാം ദരി താം
സ്ഥിതഃ ശരീേരണ മൃതഃ സ ജീവതി �
വിദൂഷകഃ - ഭീ വഅസ്സ ! സമുദ്ദപട്ടണസാരഭൂേദാ താദിസീ അത്ഥസഞ്ചഓ കഹിം
ഗഓ
(േഭാ വയസ്യ സമു പത്തനസാരഭൂതമ്താദൃേശാഽര്ഥസംചയഃ ക ഗതഃ )
നായകഃ–(നിഃശ്വസ്യ) വയസ്യ ! യ ഗതാനി േമ ഭാഗേധയാനി പശ്യ,.
ക്ഷീണാ മമാർഥാഃ ണയി ിയാസു
വിമാനിതം ൈനവ പരം സ്മരാമി
ഏത േമ ത്യയദൃത്തമൂല്യം
സത്ത്വം സേഖ ! ന ക്ഷയമഭ ൈപതി �
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(ചിന്താം നാടയതി )
വിദൂഷകഃ- കിം ഭവം അത്ഥവിഭവം ചിേന്തദി (കിം ഭവാനർഥവിഭവം ചിന്തയതി
)
നായകഃ -
സത്യം ന േമ ധനവിനാശഗതാ വിചിന്താ
ഭാഗ്യ േമണ ഹിം ധനാനി പുനർഭവതി
ഏത മാം ദഹതി നഷ്ടധന ിേയാ േമ
യത് േസാഹൃദാനി സുജേന ശിഥിലീഭവന്തി �
വിടഃ-വസന്തേസേന !
കിം ത്വം പദാത് പദശതാനി നിേവശയന്തീ
നാഗീവ യാേസി പതേഗ ഭയാഭിഭൂതാ
േവഗാദഹം ചലിതഃ പവേനാപേമയഃ
കിം ത്വാം ഹീതുമഥവാ ന ഹി േമഽസ്തി ശക്തിഃ �
ഗണികാ-(സമന്താദവേലാക്യ) പള്ളവഅ !പള്ളവഅ !പരഹുദിഏ പരഹുദിഏ
മഹുഅരഅ മഹുഅരഅ സാരിഏ സാരിഏ!. ഹഡി, ണേട്ടാ േമ പരിജേണാ
ഏത്ഥ സഅം ഏവ അപ്പാ രക്ഖിദേവ്വാ
(പല്ലവക !പല്ലവക !പരഭൃതിേക !പരഭൃതിേക !മധുകരക !മധുകരക !ശാരിേക
ശാരിേക ഹാ ധിക്, നേഷ്ടാ േമ പരിജനഃ അ സ്വയേമവാത്മാ രക്ഷിതവ്യഃ )
ശകാരഃ–വിളവ വിളവ (ണാഏ?) വിളവ പള്ളവം വാ, പരഹുദിഅം വാ, മഹുഅ 
രം വാ, ശാളി(ശി?)അം വാ, ശബ്വം വശഞ്ചമാശം വാ േക േക തുമം പരിതആശി
കം വാശുേജേവ ശവപട്ട(േശണ?േണേശ)
കുന്തീശുേദ വാ ജണേമജഏ വാ
അഹം തുമം ഗഹ്നിഅ േകശഹേത്ഥ
ദുഃശാശേള ശീദമിവാഹുളാമി �
(വിലപ വിലപ (ണാഏ് ?)വിലപ പല്ലവം വാ, പരഭൃതികാം വാ, മധുകരം വാ
ശാരികാം വാ. സർവ വസന്തമാസം വാ ക സ്ത്വാം പരി ാസ്യേത
കിം വാസുേദവഃ ശവപത്തേനശഃ കുന്തീസുേതാ വാ ജനേമജേയാ വാ
അഹം ത്വാം ഗൃഹീത്വാ േകശഹേസ്ത ദുഃശാസനഃ സീതാേമവാഹരാമി �

വിടഃ:-വസന്തേസേന ! സർവ ഭയാനഭിജ്ഞഹദയം മാം കുരു പശ്യ
പരിചിതതിമിരാ േമ ശീലേദാേഷണ രാ ി-
ർബഹലതിേമിരകാലാസ്തീർണപൂർവാ വിഘട്ടാഃ
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യുവതിജനസമക്ഷം കാമേമതന്ന വാച്യം
വിപണിഷു ഹതേശഷാ രക്ഷിണഃ സാക്ഷിേണാ േമ �
ഗണികാ– ഹം ഇദാണി സംസഇദാ സംവുത്താ, േജാ അപഗുണാണി സഅം
ഏവ്വ മേന്തദി കഹം ഏേദ അകയ്യം ണ കരിസ്സദി
(ഹം ഇദാനീം സംശയിതാ സംവൃത്താ ,യ ആത്മഗുണാൻ. സ്വയേമവ മ യേത
കഥേമേതഽകാര്യം ന കരിഷ്യന്തി )
വിടഃ–ഭവതി ! ിയതാമസ്മാകമനുനയ ഹഃ പശ്യ,
ജനയതി ഖലു േരാഷം േയാ ഭിദ്യമാനഃ
കിമിവ ച രുഷിതാനാം ദുഷ്കരം മദ്വിധാനാം
അനുനയതി സമർഥഃ ഖങ്ഗദീര്ഘഃ കേരാഽയം
യുവതിവധഘൃണായാ മാം ശാരീരം ച രക്ഷ �
ഗണികാ– അണുണഓ വി ഖു േസ ഭാഏദി (അനുനേയാഽപി ഖല്വസ്യ ഭായയതി
ശകാരഃ-വശഞ്ചേശണിഏ ! ശുഡു ഭാേവ ഭണാശി ബഹുമണ്ണിആദി ഖു ദാവ
ബളിഅജണദുള്ളേഹ അണുണഏ േപക്ഖ് വാശു !
അശി ക്ഖു തീക്േഖ ശിഹിഗാവേമഅഏ
ഖിേവമി ശീശം തവ മാളഏ ഹവാ
അളം തു അഹ്മാേളിശകാണി േളാശിഅ
മേഡ ഖു േജാ േഹാഇ ണ ണാമ ജീവഇ �
(വസന്തേസേന സു ഭാേവാ ഭണതി ബഹുമാന്യേത ഖലു താവദ് ബലവജ്ജന 
ദുേലേഭാഽനുനയഃ പശ്യ വാസു !
അസിഃ ഖലു തീക്ഷ്ണഃ ശിഖി ീവാേമചകഃ ക്ഷിപാമി ശീർേഷ തവ മാരേയഽഥവാ
അലം ത്വസ്മാദൃശകാൻ േരാഷയിത്വാ മൃതഃ ഖലു േയാ ഭവതി ന നാമ ജീവതി �)
ഗണികാ- അയ്യ ! കുളഉത്തജണസ്സ സീളപരിേതാേസാവജീവിണീ ഗണിആ ഖു
അഹം
(ആര്യ കുലപു ജനസ്യ ശീലപരിേതാേഷാപജീവിനീ ഗണികാ ഖല്വഹം )
വിടഃ-അതഃ ഖലു ാർഥ്യേസ
ഗണികാ - അയ്യ ! ഇമാദീ ജണാേദാ കിം ഇച്ഛീആദി സരീരം വാ ആദു
അളങ്കാേരാ വാ
(ആര്യ അസ്മാജ്ജനാത കിമിഷ്യേത ശരീരം വാഥവാലങ്കാേരാ വാ )
വിടഃ–ന പുഷ്പേമാക്ഷണമർഹതി ലതാ കൃതമലങ്കാേരണ.
ഗണികാ- അഹം ഖു ദാണി അത്താണം ണ സന്ദാേവഅം (അഹം ഖല്വിദാനീ 
മാത്മാനം ന സന്താപേയയം )
ശകാരഃ - വശഞ്ചേശണിഏ ! അഹം ഭട്ടിപുേത്ത കാമേദവ്വ് ഏ (വസന്തേസേന
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അഹം ഭർതൃപു ഃ കാമയിതവ്യഃ
ഗേണികാ - സേന്താ സി (ശാേന്താഽസി )
ശകാരഃ–ശുണാേഹി ഭാേവ ! ശുണാഹി ഏശാ വശഞ്ചേശണിആ മം ശേന്താ ശി
ത്തി ഭണാദി
( ൃണു ഭാവ ൃണു ഏഷാ വസന്തേസനാ മാം ാേന്താഽസീതി ഭണതി )
വിടഃ-(ആത്മഗതം) ആ ഷ്ടമാത്മാനം ന ജാനാതി മൂര്ഖഃ ധ്വംസ ഇത േക്ത

ാന്ത ഇത്യവഗച്ഛതി അപിച,
അഭിനയതി വചാംസി സര്വഗാൈ ഃ
കിമപി കിമപ്യനേവക്ഷിതാർഥമാഹ
അനുചിതഗതിര ഗല്ഭവാക്യഃ
പുരുഷമയസ്യ പേശാൈനവാവതാരഃ �
( കാശം) വസന്തേസേന ! കിമിദം മത്സന്നിേേധാ േവശവാസവിരുദ്ധമഭിഹി 
തം പശ്യ,
തരുണജനസഹായ ിന്ത്യതാം േവശവാേസാ
വിഗണയ ഗണികാ ത്വം മാർഗജാതാ ലേതവ
വഹസി േഹി ധനഹാര്യ പണ്യഭൂതം ശരീരം
സമമുപചര ഭേ ! സു ിയം ചാ ിയം ച �
ഗണികാ - ഏേസാം േമ അഭിണിേവേസാ അഭിജേണണ തുളീ അദി
(ഏഷ േമഽഭിനിേവേശാഽഭിജേനന േതാല്യേത )
ശകാരഃ - ഭാേവ ! ഏശാ അന്ധആളപൂേളിശഗമ്ഭീളാ ളച്ഛാ ദീശഇ മാ ഖു (ണാഏ
?) ഏത്ഥ ഭംശഇദവ്വാ ആ കാമേദവാണുആണപ്പഹുദി ണഅണമത്തശ ളം
ദരിദ്ദശത്ഥവാഹവുതം ചാളുദതവഡുഅം കാമദി ഏശാ ഇദം തശ്ശ േഗഹശ്ശ
പക്ഖദുവാളം
(ഭാവ ! ഏഷാന്ധകാരപൂരിതഗംഭീരാ രഥ്യാ ദൃശ്യേത മാ ഖലു (ണാഏ് ?)അ

ംശയിതവ്യാ ആ കാമേദവാനുയാന ഭൃതി നയനമാ സം ലം ദരി  
സാർഥവാഹപു ം ചാരുദത്തവടുകം കാമയത് ഏഷാ ഇദം തസ്യ ഗൃഹസ്യ
പക്ഷദ്വാരം )
ഗണികാ - (സഹർഷാത്മഗതം) ഏദം തസ്സ േഗഹം ദിട്ടിആ ദാണിം അമിത്തജ 
ണണിേരാേഹണ പിഅജണസമീവം ഉവണീദഹ്മി. േഭാദു, ഏവം ദാവ് കരിസ്സം
(അപസരതി)
(ഏതത് തസ്യ േഗഹം ദൃേഷ്ടദാനീമമി ജനനിേരാേധന ിയജനസമീപമുപ 
നീതാസ്മി ഭവതു ഏവം താവത് കരിഷ്യാമി )
ശകാരഃ - (വിേലാക്യ) ഭാേവ ! ണട്ടാ (ണാഏ?) ണട്ടാ (ഭാവ ! നഷ്ടാ (I���, :
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)നഷ്ടാ )
വിടഃ - കഥം നഷ്ടാ. അന്വിഷ്യതാമന്വിഷ്യതാം
ശകാരഃ- ഭാേവ !ണ ദിഇശദി (ഭാവ ന ദൃശ്യേത )
വിടഃ - ഹന്ത വഞ്ചിതാഃ സ്മഃ വസന്തേസേന ! ഉപലേബ്ധദാനീമസി
കാമം േദാഷതിമിേരണ (ന) ദൃശ്യേസ ത്വം
െസൗദാമനീവ ജലേദാദരസന്നിരുദ്ധാ
ത്വാം സൂചേയിഷ്യതി ഹി വായുവേേശാപനീേതാ
ഗന്ധശ്ച ശബ്ദമുഖരാണി ച ഭൂഷണാനി �
(ഗണികാ മാലാമപനീയ ഭൂഷണാേനി േചാത്സാരയതി )
വിടഃ –അേഹാ ബലവാം ായമന്ധകാര സ തി ഹി
ലിമ്പതീവ തേമാഽങ്ഗാനി വർഷതീവാഞ്ജനം നഭഃ
അസത്പുരുഷേസേവവ ദൃഷ്ടിർനിഷ്ഫലതാം ഗതാ �
അപിച,
സുലഭശരണമാ േയാ ഭയാനാം
വനഗഹനം തിമിരം ച തുല്യേമവ
ഉഭയമപി ഹി രക്ഷേതഽന്ധകാേരാ
ജനയതി യശ്ച ഭയാേന യശ്ച ഭീതഃ �
തഥാഹി
ആേലാകവിശാലാ േമ
സഹസാ തിമിര േവശസഞ്ഛന്നാ
ഉന്മീലിതാപി ദൃഷ്ടി-
ർനിമീലിേതവാന്ധകാേരണ �
ഗണികാ-അമ്മേഹ ഭിതിപരിണാമസൂഇദം പക്ചദുവാളം അസമ്േഭാഅമളണ 
ദഏ ഇഹ അഹിഅം അന്ധആേരാ താ ഇഹ ഏവ്വ ചിട്ടിസ്സം
(അേഹാ ഭിതിപരിണാമസൂചിതം പക്ഷദ്വാരം അസമ്ഭാംഗമേലിനതേയംഹാ 
ധികമന്ധകാരഃ തദ് ഇൈഹവ സ്ഥാസ്യാമി )
(സ്ഥിതാ )
നായകഃ-ൈമേ യ ! ഗച്ഛ ചതുഷ്പേഥ ബലിമുപഹര മാതൃഭ്യഃ
വിദൂഷകഃ-ണ േമ സദ്ധാ, അേണ്ണാ ഗച്ഛദു. (ന േമ ദ്ധാ, അേന്യാ ഗച്ഛതു )
നായകഃ-കിമർഥം
വിദൃഷകഃ-മമ ബുദ്ധീ ആദംസമണ്ഡളഗആ വിഅ ഛാആ വാേമസു ദക്ഖിണാ
ദക്വിേണസു വാമാ േഹാഇ
(മമ ബുദ്ധിരാദർശമണ്ഡലഗേതവച്ഛായാ വാേമഷു ദക്ഷിണാ ദക്ഷിേണഷു വാമാ
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ഭവതി )
നായകഃ-മൂർഖ ! യഥാവിഭേവനാച്യതാം ഭക്ത്യാ തുഷ്യന്തി ൈദവതാനി തദ്
ഗമ്യതാമ്.
വിദൂഷകഃ– ഏആഈ അഹം കഹം ഗമിസ്സം (ഏകാക്യഹം കഥം ഗമിഷ്യാമി )
നായകഃ-രദനിേക ! അനുഗച്ഛാ ഭവന്തം
രദനികാ - ജം ഭട്ടാ ആണവാംേദ (യദ് ഭർതാജ്ഞാപയതി )
വിദൂഷകഃ - േഭാദി ! ദീവം അഹം ണഇസ്സം (ഭവതി ദീപമഹം േനപ്യാമി )
നായകഃ -യഥാ ഭവാൻ മന്യേത, തഥാ
വിദൂഷകഃ-(ദീപം ഗൃഹീത്വാ) േഭാ രദണിഏ അവാവുദ പക്ഖദുവാളം
(േഭാ രദനിേക അപാവൃണൂ പക്ഷദ്വാരം )
രദനികാ- തഹ (തഥാ )
(നാേട്യന ദ്വാരമപാവൃേണാതി )
(ഗണികാ വസന്തേസന ദീപം നിർവാപയതി )
വിദൂഷകഃ-അവിഹാ അവിഹാ (അവിഹാവിഹാ )
നായകഃ- വയസ്യ !കിേമതത്.
വിദൂഷകഃ -അവാവുദപ വദുവാരപിണ്ഡീകിദപ്പവിേഠണ രാഅമഗ്ഗസങ്കിേണ്ണണ
വാേദണ സഹസാ ണിഗ്ഗച്ഛന്തസ്സ മം ഹേത്ഥ ണിവാവുേദാ ദീേവാ
(അപാവൃതപക്ഷദ്വാരപിണ്ഡീകൃത വിേഷ്ടന രാജമാർഗസങ്കീർേണന വാേതന
സഹസാ നിർഗച്ഛേതാ മമ ഹേസ്ത നിർവാപിേതാ ദീപഃ )
നായക:-മൂർഖ ! ധിക് ത്വാം
വിദൂഷകഃ- അപ്പം ഖു േമ അവരഡം രദണിഏ ഗച്ഛ, ചഉപ്പേഹ മം പഡിവാേളഹി
ജാവ അഹം വി അബ്ഭന്തരചഉസ്സാളാേദാ ദീവം ഗഹ്നിഅ ആഅച്ഛാമി
(അ ം ഖലു േമംഽപരാദ്ധം രദനിേക ഗച്ഛ, ചതുഷ്പേഥ മാം തിപാലയ യാവദഹ 
മപ്യഭ്യന്തരചതുശ്ശാലാദ് ദീപം ഗൃഹീത്വാഗച്ഛാമി )
(നിഷ്കാന്തഃ )
േചടീ - അയ്യ !തഹ (ആര്യ തഥാ )
(പരി ാമതി )
ഗണികാ-ദിട്ടിആ മമ പ്പേവസണിമിത്തം അവാവുദം പക്ഖദുവാളം അളം ചാരി 
ത്തഭഏണ ജാവ പവിസാമി (ദിഷ്ട്യാ മമ േവശനിമിത്തമപാവൃതം പക്ഷദ്വാരം
അലം ചാരി ഭേയന യാവത് വിശാമി )
(അഭ്യന്തരം വിശ്യ തിഷ്ഠതി )
വിടഃ:- (വിെലാക്യാത്മഗതം) ഭവനാന്നിർഗത്യ കാചിദിയമാഗച്ഛതി ഭവത്വനയാ
വരാകം വഞ്ചയാമി ( കാശം) സുരഭിസ്നാനധൂപാനുവിദ്ധ ഇവ ഗന്ധഃ
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ശകാരഃ- ആാമ ഭാേവ ! ശുണാേമി ഗന്ധം ശവേണഹിം അന്ധആളപൂളേദഹിം
ണാശാപുേഡഹിം ശുടു ണ േപക്ഖാമി
(ആമ ഭാവ ശൃേണാമി ഗന്ധം വണാഭ്യാം അന്ധകാരപൂരിതാഭ്യാം നാസാപു 
ടാഭ്യാം സു ന പശ്യാമി )
വിടഃ-തിഷ്ഠ തിഷ്ഠ ക്ക യാസ്യസി
(േചടീ ഗൃഹ്ണാതി.)
(േചടീ സഭയ ഭൂമൗ പതിതാ )
ശകാരഃ- ഗഹ്ണ ഭാേവ ! ഗഹ്ണ (ഗൃഹാണ ഭാവ ഗൃഹാണ !)
വിടഃ- ഏഷാ ഹി വയേസാ ദർപാത് കുലപു ാവമാനിനീ
േകേശഷു കുസുമന്യാൈസഃ േസവിതേവ്യഷു ധർഷിതാ �
ശകാരഃ - ഭാേവ കിം ഗഹീദാ (ഭാവ കിം ഗൃഹീതാ )
വിടഃ- അഥകിം ഏഷാ ഗന്ധാനുസാേരണ ഗൃഹീതാ
ശകാരഃ- ദാശീഏപുതീഏ ശീശം ദാവ ഛിന്ദിഅ പഞ്ചാ മാളഇശ്ശം (ദാസ്യാഃപു 

്യാഃ ശീർഷ തവച്ഛിത്ത്വാ പശ്ചാന്മാരാേയപ്യാമി )
വിടഃ -ഗൃഹ്യതാം താവത്
ശകാരഃ -(േചടീ ഗൃഹീത്വാ) ഏശാ ഹി വാശൂ ശിളശി ഗ്ഗഹീദാ
േകേശശു വാേളശു ശിേളാളുേഹശു
കൂജാഹി കന്ദാഹി ളവാഹി വാത്തം
മേഹശ്ശളം ശങ്കളമിശ്ശളം വാ �
(ഏഷാ ഹി വാസൂഃ ശിരസി ഗൃഹീതാ േകേശപു വാേലപു ശിേരാരുേഹപു
കൂജ ന്ദ ലപ വാർതം മേഹശ്വരം ശങ്കരമീശ്വരം വാ � )
(േചടീം ബലാദാകർഷതി )
േചടീ-കിം അയ്യമിേസ്സഹി വവസിദം (കിമാര്യമിേ ്യവസിതം )
ശകാരഃ- ഭാേവ ! ജാണാമി ശളേയാേഗണ ണ േഹാഇ വശഞ്ചേശണിആ (ഭാവ !
ജാനാമി സ്വരേയാേഗന ന ഭവതി വസന്തേസനാ )
വിടഃ-ന േമാക്തവ്യാ വസന്തേസൈനൈവഷാ
ഏഷാ രംഗ േവേശന കലാനാം ൈചവ ശിക്ഷയാ
സ്വരാന്തേരണ ദക്ഷാ ഹി വ്യാഹർതും തന്ന മുച്യതാം.
( വിശ്യ)
വിദൂഷകഃ-(ദീപ ഗൃഹീത്വാ) രാഅമഗ്ഗസങ്കിേണ്ണണ സീഅസുഉമാേരണ വാേദണ
പേദ പേദ വിക്ഖഹിഅമാണതരങ്ഗേതള്ളപുണ്ണഭാഅണം ദീവം കഹം വി
രക്ഖിഅ ഗഹ്നിഅ ആഅദാ ഹ്മി
(രാജമാർഗസംങ്കീർേണന ശീതസുകുമാേരണ വതന പേദ പേദ വിേക്ഷാഭ്യമാ 
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ണതരംഗൈതലപൂർണഭാജനം ദീപം കഥമപി രക്ഷിത്വാ ഗൃഹീത്വാഗേതാഽസ്മി )
േചടീ -(ശകാരം പാേദന താഡയന്തീം രുദിത്വാ) അയ്യ ! േമേതഅ ! അയം
പരിഭേവാ , ആദു അവേളേവാ (ആര്യ ൈമേ യ അയം പരിഭേവാഽഥവാവേലപഃ
)
വിദൂഷകഃ - മാ ദാവ മാ ദാവ ! (സംഘ വിടം ശകാരം ച ദൃഷ്ട്വ ശങ്കിതസ്തിഷ്ഠതി )
(മാ താവദ് മാ താവത് )
വിടഃ-അേയ ആര്യചാരുദത്തസ്യ വയേസ്യാ ൈമേ യഃ ഖല്വയം േനയമപി
വസന്തേസനാ. മഹാ ാഹ്മണ ! അന്യശങ്കയാ ഖല്വിദൃമസ്മാഭിരനുഷ്ഠിതം ,ന
ദർപാത് പശ്യതു ഭവാൻ,
അകാമാ ിയേതഽസ്മാഭിഃ കാചിത് സ്വാധീനെയൗവനാ
സാ ഷ്ടാ ശങ്കയാ തസ്യാഃ ാേപ്തയം ശീലവഞ്ചനാ �
ശകാരഃ-അവിഹാ ദേളി ശത്ഥവാഹപുത്തശ്ശ ചാളൂദത്തവഡുഅശ്ശ േചഡീ ഖു
ഇഅം ണ േഹാഇ് വശഞ്ചേശണിആ്ശാഹു, വശഞ്ചേശണിഏ ശാഹു അന്ധആ 
ളം കേളിഅ അന്തളാ വഞ്ചിേദ ഭാേവ
(അവിഹാ ദരി സാർഥവാഹപു സ്യ ചാരുദത്തവടുകസ്യ േചടീ ഖല്വിയം ന
ഭവതി വസന്തേസനാ സാധു വസേന്തസേന ! സാധു അന്ധകാരം കൃത്വാന്തരാ
വഞ്ചിേതാ ഭാവഃ അഹം താവദ് വഞ്ചിതഃ കൃടകാപടശീലയാ സർവഥാ ദൃഷ്കരം
കൃതം )
വിദൂഷകഃ -മാ ദാവ ണ ജൂത്തമിദം (മാ താവത് ന് യുക്തമിദം )
വിടഃ-േഭാ മഹാ ാഹ്മണ ! അയമനുനയസര്വസ്വമഞ്ജലിഃ.
വിദൂഷകഃ - േഭാദു േഭാദു ! അണവരേഡാ ഭവം അണുണീദീ അഹം ഏവ്വ് ഏത്ഥ്
അവരേദ്ധാ !
(ഭവതു ഭവതു അനപരാേദ്ധാ ഭവാൻ അനുനീേതാഽഹേമവാ ാപരാദ്ധഃ )
ശകാരഃ-ഭാേവ ! ദിഢം ഖു ഭാആശി തം ദേളിദ്ദശത്ഥവാഹപുതം ചാളുദത്തവഡു 
അം
(ഭാവ ദൃഢം ഗ്വളു ബിേഭേഷി തം ദരി സാഥവാഹപു ം ചാരുദത്തവടുകം )
വിടഃ-സത്യം ഭീേതാഽസ്മി
ശകാരഃ- കിശ്ശ ഭാേവ കിശ്ശ (കസ്മാദ് ഭാവ കസ്മാദ് )
വിടഃ- തസ്യ ഗുേണഭ്യഃ പശ്യതു ഭവാൻ ,
സ മദ്വിധാനാം ണൈയഃ കൃശീകൃേതാ
ന തസ്യ കശ്ചിദ് വിഭൈവരമണ്ഡിതഃ.
നിദാഘസംശുഷ്ക ഇവ ഹൂേദാ മഹാൻ
നൃണാം തു തൃഷ്ണാമപനീയ ശുഷ്യതി
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മഹാ ാഹ്മണ ! അയമർഥഃ സാർഥവാഹപു സ്യ ന കഥയിതവ്യഃ
(നി ാേന്താ വിടഃ )
ശകാരഃ- മാളിശ ! വഡുഅ !മാളിശ ! ഭേണഹി തം ദേളിദ്ദശത്ഥവാഹപുതം
ചാളൂദത്തവഡുഅം മം വഅേണണ-ളാഅശാേള ശണ്ഠാേണ ശവേട്ടണ ശീേശണ
അണുവന്ദ്യ ഭണാദി ണാഡഅഇത്ഥിആ വശഞ്ചേശണിആ ണാമ ഗണിആദാ 
രിആം ശുവണ്ണവണ്ണാ ദുേവഹി അേമഹി ബളകേരണ ണഅമാണാ മഹേതണ
ശുവണ്ണാളങ്കേരണ തവ േഗഹം പവിട്ടാ ശാ ശുേവ ണിയ്യാഅഇദവ്വാ മാ ദാവ
തവ അ മം അ ദാളുണീ േേഖാഹീ േഹാദി തി. വഡുഅ മാേളിശ ഇദം ച
ഭണാഹിമാ ദാശീഏപുത വാരാവദഗളപ്പവിടും വിഅ മൂളകന്ദം ശീശകവാളം
മഡമഡാഇശ്ശം മാ ഖു കവാഡശ ഡപ്പവി ം വിഅ പക്കകവിത്ഥം ശീശം േദ
ചുണ്ണചുണ്ണം മഡമഡാഇശ്ശം തി
(മാരിഷ ! വടുക ! മാരിഷ! ഭണ തം ദരി സാർഥവാഹപു ം ചാരുദത്തവടുകം
മമ വചേനന - രാജസ്യാലഃ സംസ്ഥാനകഃ സപേട്ടന ശീർേഷണാനുവന്ദ്യ
ഭണതി - നാടക ീ വസന്തേസനാ നാമ ഗണികാദാരികാ സുവർണവർണാ
ദ്വാഭ്യാമാവാഭ്യാം ബലാത്കാേരണ നീയമാന മഹതാ സുവർണാലങ്കേരണ
തവ േഗഹം വിഷ്ടാ സാ േധാ നിര്യാതയിതവ്യ മാ താവത തവ ച മമ ച
ദാരുണഃ േക്ഷാേഭാ ഭവതീതി വടുക മാരിഷ ! ഇദം ച ഭണമാ ദാസ്യാ:പു
! പാരാവതഗല വിഷ്ടമിവ മൂലകന്ദം ശീർഷകപാലം മഡമഡായിേപ്യ മാ
ഖലു കവാടസ ട വിഷ്ടമിവ പക്കകപിത്ഥം ശീർേഷ േത ചൂർണചൂർണ
മഡമഡാേയിേപ്യ ഇതി )

വിദൂഷകഃ - േഭാ തഹ് (േഭാ !തഥാ )
(ശകാരം ദീേപേനാേദ്വജയതി )
ശകാരഃ-(സർവേതാ വിേലാക്യ) കഹിം ഭാേവ ഗേദ ഭാേവ അവിഹാ ഭാേവ!.
(ക്വ ഭാവഃ ഗതീം ഭാവ അവിഹാ ഭാവഃ )
(നി ാന്തഃ ശകാരഃ )
വിദൂഷകഃ-കിദം േദവകയ്യം തി തത്തേഹാേദാ ണിേവദഇസ്സാേമാ േഭാദി അവ 
ണീഅദു േദ ഹിഅഅമ അഅം വുത്തന്തീ അബ്ഭന്തരം ണ േപസിദഠേവ്വാ
(കൃതം േദവകാര്യമിതി ത ഭവേതാ നിേവദയിഷ്യാവഃ | ഭവതി അപനയിതാം
േത ഹൃദ്യമന ഃ അയം വൃത്താേന്താഽഭ്യന്തരം ന േ ഷയിതവ്യഃ
േചടീ-അയ്യ !രദണിആ ഖു അഹം (ആര്യ രദനികാ ഖല്വഹം )
വിദൂഷകഃ -ഏഹി ഗച്ഛാേമാ (ഏഹി ഗച്ഛാവഃ )
(ഉെഭൗ പരി ാമതഃ )
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നായകഃ–ഭേ കൃതം േദവകാര്യം
ഗണികാ-(ആത്മഗതം) പരിജണത്തി മം സദ്ദാേവദി േഭാദു രാക്ഖിദഹി
(പരിജനം ഇതി മാം ശബ്ദാപയതി ഭവതു, രാക്ഷിതാസ്മി )
നായകഃ –മാരുതാഭിലാഷീ േേദാഷഃ തദ ഗൃഹ്യതാം ാവാരകം
ഗണികാ - ( ാവാരകം ഗൃഹീത്വ സഹർഷം) അണുദാസീണം േജാര്വണം േസ
പഡവാസഗേന്ധാ സൂഏദി
(അനുദാസീനം െയൗവനമസ്യ പടവാസഗന്ധഃ സൂചയതി )
നായകഃ -രദനിേക േവശ്യതാമഭ്യന്തരചതുഃശാലം
ഗേണികാ - (ആത്മഗതം) അഭാഇണീ അഹം അബ്ഭന്തരപ്പേവ സസ്സ
(അഭാഗിന്യഹമഭ്യന്തര േവശസ്യ )
നായകഃ - കിമിദാനീം ന വിശസി
ഗണികാ-ഇദാണീം അഹം കിം ഭണിസ്സം (ഇദാനീമഹം കിം ഭണിഷ്യാമി )
നായകഃ -രദനിേക കിം വിലംബേസ
(രദനികാവിദൂഷകാവുപസൃത്യ)
േചടീ-ഭട്ടിദാരഅ ! ഇഅ ഹ്മി (ഭർതൃദാരക ഇയമസ്മി )
നായകഃ- ഇയമിദാനീം കാ
അവിജ്ഞാത യുേക്തന ധർഷിതാ മം വാസസാ
സംവൃതാ ശരദേ ണ ച േലേഖവ േശാഭേത �
ഗണികാ-(ആത്മഗതം) ദീവാളീഅസൂഇദരൂവീ സീ ഏവ്വ ദാണി ഏേസാ, ജസ്സ
കിംൈദ അഹം ണിസ്സാസമതളക്ഖിദം സരീരം ഉബ്വഹാമി
(ദീപാേലാകസൂചിതരുപഃ സ ഏേവദാനീേമഷഃ, യസ്യ കൃേതഽഹം നിഃശ്വാസമാ 

ലക്ഷിതം ശരീരമുദ്വഹാമി )
വിദൂഷകഃ- േഭാ ചാരുദത്ത ! രാഅസാേളാ സണ്ഠാേണാ സവഃ േട്ടണ സീേസണ
അണുവന്ദിഅ വിണ്ണേവദി-ണാഡഅഇഥിആ വസന്തേസണി ആ ണാമ ഗണിആ 
ദാരിആ അേഹ്യഹി ബളക്കാേരണ ണീഅമാണാ മഹേന്തണ സുവണ്ണാളങ്കേരണ
തുഹ്മാണം േഗഹം പവിട്ടാ സാ സുേവ ണിയ്യാഅഇദവ്വതി
(േഭാഃ ചാരുദത്ത് രാജസ്യാല സംസ്ഥാനഃ സപേട്ടന ശീർേഷണാനുവന്ദ്യ
വിജ്ഞാപയതി-നാടക ീ വസന്തേസനാ നാമ ഗണികാദാരികസ്മാഭിർബലാ 
ത്കേരണ നീയമാനാ മഹതാ സുവർണാലങ്കാേരണ യുഷ്മാകം േഗഹം വിഷ്ടാ
സാ േദ്യാ നിേയാതയിതേവ്യതി )
ഗണികാ-ഹം ബളക്കാേരണ ണീഅമാണതി ണം ഭണാദി േഭാദു ,അഅം
പത്തകാളീ ( കാശം) അയ്യ ! സരണാഗദഹ്മി
(ഹം ബലാത്കാേരണ നീയമാേനതി നനു ഭണതി ഭവതു, അയം ാപ്തകാലഃ
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ആര്യ ശരണാഗതാസ്മി )
നായകഃ-ന േഭതവ്യം ന േഭതവ്യം കിം വസന്തേസൈനഷാ
വിദൂഷകഃ-അവിഹാ വസന്തേസണാ (ക ഇവ?) (അപവാര്യ) േഭാ ചാരുദത്ത !
വസന്തേസണാ ഖു ഇഅം, ജാ ഭവദാ കാമേദവാണുആണപ്പഹുദി ണഅണമത്ത 
സം ദാ സണ്ണിഹിദമേണാഭേവണ ഹിഅഏണ ഉവ്വഹീഅദി താ േപക്ഖദു
ഇആം
(അവിഹാ വസന്തേസനാ. (ക ഇവ ?) േഭാ ചാരുദത്ത ! വസന്തേസനാ
ഖല്വിയം, യാ ഭവതാ കാമേദവാനുയാന ഭൃതി നയനമാ സം താ സന്നിഹി 
തമേനാഭേവന ഹൃദേയേനാദുഹ്യേത തത് പശ്യത്വിമാം )
നായകഃ വയസ്യ !പശ്യാേമ്യനാം,
യ േമ പതിതഃ കാമഃ ക്ഷീേണ വിഭവവിസ്തേര
േരാഷഃ കുപുരുഷേസ്യവ സ്വാംെഗേഷ്വവാവസീദതി �

ഗണികാ - അദിണ്ണഭൂമിപ്പേവര്സപധരിസേണണ അവരദ്ധാ അഹം അയ്യം
സീേസണ പസാേദേമി. (അദത്തഭൂമി േവശ ധര്ഷേണനാപരാദ്ധാഹമാര്യ
ശീർേഷണ സാദയാമി )
നായകഃ-യേദ്യവമഹമപി താവദവിജ്ഞാത യുേക്തന േ ഷ്യസമുദാചാേരണ
സാപരാേധാ ഭവതീം സാദയാമി
വിദൂഷകഃ-േഭാ വിവഹന്താ ഇവ സഅഡിഅം ദുവ്വിണീദ വളീവദ്ദാ അേണ്ണാണ്ണം
സങ്കിേളസന്തി.അഹം ദാണി കം പസാേദമി. േഭാദു, ദ്വാണി രദണിഅം പസാ 
േദമി രദണിഏ പസീദദു പസദിദു േഹാദീ.
(േഭാഃ !വിവഹന്താവിവ ശകടികാം ദുര്വിനീതബലീവർദാവേന്യാന്യം സം ിേശ്യ 
േത അഹമിദാനീം കം സാദയാമി ഭവതു, ഇദാനീം രദനികാം സാദയാമി
രദനിേക സീദതു സീദതു ഭവതീ )
നായകഃ-ഭവതി ! പരവാനസ്മി. കിമനുതിഷ്ഠതി േസ്നഹഃ.
ഗണികാ (ആത്മഗതം) മഹുരം ഖു ഇച്ഛിദ്വ്വം അദക്ഖിണം ഖു പഠംമദംസേണ
ജഇച്ഛാഗദാഏ ഇഹ വസിഢും താ ഏവം കരിസ്സം ( കാശം) ജഇ േമ അേയ്യാ
പസേണ്ണാ, അഅം േമ അളങ്കാേരാ ഇഹ ഏവ്വ ചിട്ടദു അളങ്കാരണിമിത്തം പാവാ
മം അണുസരന്തി അഹം പി അേയ്യണ രക്ഖിദാ േഗഹം ഗ മിച്ഛാമി
(മധുരം ഖേല്വഷ്ടവ്യം അദക്ഷിണം ഖലു ഥമദർശേന യദൃച്ഛാഗതേയഹ വ ം.
തേദവം കരിഷ്യാമി. യദി േമ ആര്യഃ സന്നഃ, അയം േമഽലങ്കാര ഇൈഹവ
തിഷ്ഠതു |
അലങ്കാരാേനേമതം പാപാ മാമനുസരതി അഹമപ്യാർേത്ഥണ രാക്ഷിതാ
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േഗഹം ഗ േമിച്ഛാമി )
നായകഃ-അന്വർഥമുപദിശതി ൈമേ യ ഗൃഹ്യതാം.
വിദൂഷകഃ-ണ േമ സദ്ധാ (ന േമ ദ്ധാ )
നായകഃ - മൂർഖ ഗൃഹ്യതാം.
വിദൂഷകഃ- ജം ഭവം ആണേവദി ആേണദു െഭൗദീ. (യദ് ഭവാനാജ്ഞാപയതി
ആനയതു ഭവതീ )
(ഗണികാ വിമുച്യാലങ്കാരം യച്ഛേത )
വിദൂഷകഃ-(ഗൃഹീത്വാ രദണിഏ ! ഗഹ ഏദം സുവണ്ണാലങ്കാരം തുവം സട്ടീഏ
സത്തമീഏ അ ധാേരഹി അഹം അട്ടമീഏ അണൈഡാഏ ധാരഇസ്സം
(രദനിേക ഗൃഹ്ൈണതം സുവർണാലങ്കാരം ത്വം ഷഷ്ട്യാം സപ്തമ്യാം ച ധാരയ
അഹമഷ്ടമ്യാമനധ്യാേയ ധാരയിഷ്യാമി )
േചടീ -(വിഹസ്യ) സത്ഥം വക്ഖാണഅന്തസ്സ ഭട്ടിപുത്തസ്സ തദാണിം അവസ 
േരാ േഹാദി ആേണദു അേയ്യാ.
(ശാ ം വ്യാചക്ഷാണസ്യ ഭർതൃപു സ്യ തദാനീമവസേരാ ഭവതി ആനയത്വാ 
ര്യഃ )
(ഗൃഹീത്വാ നി ാന്താ )
നായകഃ–േകാഽ േഭാഃ ! ദീപികാ താവത്
വിദൂഷകഃ–േഭാ ! ദീവിആ ഗണിആ വിഅ ണിസ്സിേണഹാ സംവുത്താ
(േഭാഃ ദീപികാ ഗണിേകവ നിഃേസ്നഹാ സംവൃത്താ )

നായകഃ–കൃതം ദീപികയാ (വിേലാക്യ) ഉദിേതാ ഭഗവാൻ സർവജനസാമാ 
ന്യ ദീപശ്ച ഃ അതഃ ഖലു,
ഉദ്യതി ഹി ശശാങ്കഃ ിന്നഖർജൂരപാ -
ർയുവതിജനസഹാേയാ രാജമാർഗ ദീപഃ
തിമിരനിചയമേധ്യ രശ്മേയാ യസ്യ െഗൗരാ
ഹൃതജല ഇവ് പേങ്ക ക്ഷീരധാരാഃ പതന്തി �
ഭവതി രാജമാർേഗ നി മണഃ ിയതാം സേഖ അനുഗച്ഛാ ഭവതീം
വിദൂഷകഃ-ജം ഭവം ആണേവദി ഏദു ഏദു െഭൗദീ.
(യദ് ഭവാനാജ്ഞാപയതി ഏേത്വതു ഭവതീ )
(നി ാന്താഃ സർേവ )

ഥേമാഽങ്കഃ |
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ദ്വിതീേയാഽങ്കഃ

(തതഃ വിശതി ഗാണകാ േചടീ ച)
ഗണിക - തേദാ തേദാ (തതസ്തതഃ)
േചടീ - അമ്മേഹ കിഞ്ചി മഏ ഭണിദം കിം തേദാ തേദാ ത്തി (അമ്മേഹ ന
കിഞ്ചിന്മയാ ഭണിതം കിം തതസ്തത ഇതി)
ഗണികാ- ഹേജ്ജ ! കിം മഏ മന്തിദം (ഹേജ്ജ കിം മയാ മ ിതം.)
േചടീ- അ ഏ സിേണേഹാ പുച്ഛദി, ണ പുേരാഭാ(അ ഇ) ദാഏ കിം ചിന്തീആ 
ദി. (അ േക േസ്നഹഃ പൃച്ഛതി, ന പുേരാഭാഗിതയാ. കിം ചിന്ത്യേത)
ഗണികാ - ഹേജ്ജ ! തുമം ദാവ കിം തി തേക്കസി (ത്വം താവത് കിമിതി
തർകയസി)
േചടീ- അപ്പഓഅണദാഏ ഗണിആഭാവസ്സ അ ആ കം പി കാേമദി തേക്കമി
(അ േയാജനതയാ ഗണികാഭാവസ്യാ കാ കമപി കാമയേത ഇതി തർക 
യാമി)

ഗണികാ - സുടു തുഏ കിദം. അവഞ്ചിദാ േദ ദിട്ടീ. ഈദിസവണ്ണേയ്യവ
(സു ത്വയാ കൃതം. അവഞ്ചിതാ േത ദൃഷ്ടി. ഈദൃശവർേണവ)
േചടീ- അണളകിദം പി അ അം മണ്ഡിദം വിഅ േപക്ഖാമി. കാേമാ ഹി
ഭഅവം അണവഗീദീ ഊസുവീ തരുണജണസ്സ.
(അനല തമപ്യ കാം മണ്ഡിതാമിവ പശ്യാമി. കാേമാ ഹി ഭഗവാനനവഗീത
ഉത്സവസ്തരുണജനസ്യ)
ഗണികാ -ഹദാേസ ! ഉക്കണ്ഠിദേവ്വ കാ േദ രദീ (ഹതാേശ ഉത്കണ്ഠിതേവ്യ കാ
േത രതിഃ)
േചടീ- അ ഏ ! ഇച്ഛാമി പുച്ഛിദും ബഹുമാേണാ(വി ? ഇ)അരമണീഓ േകാഞ്ചി
രാഅകുമാേരാ. (അ േക ഇച്ഛാമി ം ബഹുമാേനചിതരമണീയഃ കശ്ചിദ്
രാജകുമാരഃ)

ഗണികാ- രമദും ഇച്ഛാമി, ണ േസവിദും (ര േമിച്ഛാമി, ന േസവിതും)
േചടീ–കിണുഖു വിജ്ജാവിേസസരമണീഓ േകാചി ബഹ്മണദാരഓ (കി ഖലു
വിദ്യാവിേശഷരമണീയഃ കശ്ചിദ് ാഹ്മണദാരകഃ)
ഗണികാ- അത്ഥി അദിബഹുമേദാ വിസ്സംേഭാ. പൂഅണീഓ ഖു േസാ ജേണാ
(അസ്യതിബഹുമേതാ വിസൃംഭഃ പൂജനീയഃ ഖലു സ ജനഃ)
േചടീ - കി ഹു വണിജദാരഓം േകാച്ചി ആഗ ഓ (കി ഖലു വണിദാരകഃ
കശ്ചിദാഗ കഃ)
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ഗണികാ- ഉമ്മതിഏ ആസാേച്ഛദം ഉക്കണ്ഠന്താ കാ സേഹേദി (ഉന്മതിേക
!ആശാേച്ഛദമുത്കണ്ഠമാനാ കാ സഹേത)
േചടീ-കിം ണ സക്കം േസാദും. േകാ അഹ്മാണം മേേണാരഹാഉേത്താ (കിം ന
ശക്യം േ ാതും. േകാഽസ്മാകം മേനാരഥാവുത്തഃ)

ഗണികാ -കിം തുവം കാമദംവാണുയാേണ ണ ആഅദാ േസി (കിം ത്വം
കാമേദവാനുയാേന നാഗതാസി)
േചടീ- ണം ആഅദഹ്മി (നന്വാഗതാസ്മി)
ഗണികാ- േകണ ഉദാസീണം മേന്തംസി (േകേനാദാസീനം മ യേസ)
േചടീ - ഭണാദു ഭണാദു അ ആ ഭണാദു (ഭണതു ഭണത്വ കാ ഭണതു)
ഗണികാ - ഹേജ്ജ ! സുണാഹി ദാവ. അത്ഥി സത്ഥവാഹപുേത്താ ചാരുദേത്താ
ണാമ (ഹേജ്ജ, ൃണു താവത് അതി സാർഥവാഹപുതശ്ചാരുദേത്ത നാമ)
േചടീ - േജണ സരണാഗദാ തുവം രക് ഖിദാ (േയന ശരണാഗതാ ത്വം രക്ഷിതാ)

ഗണികാ- േസാ ഏവ്വ. (സ ഏവ)
േചടീ - ഹദ്ധി, ദരിേദ്ദ ഖു േസാ (ഹാ ധിക് ,ദരി ഃ ഖലു സഃ)
ഗണികാ - അേദാ ഖു കാമീഅദി. അദിദരി പുരുസ സത്താ ഗണിആ അവ 
അണീആ േഹാഇ (അതഃ ഖലു കാമ്യേത. അതിദരി പുരഷസക്താ ഗണികാ
അവചനീയാ ഭവതി)
േചടീ-അ ഏ ഉ ദപുപ്ഫം സഹആരം മഹുഅരാഓം ഉവാസതി (അ േക !
ഉ തപുഷ്പം സഹകാരം മധുകരാ ഉപാസേത)
ഗണികാ - ഹേജ്ജ ! ഏവം ഉവാസാംന്ത േദ മഹുഅരാ ത്തി(പുച്ഛിഅന്തി?)
(ഹേജ്ജ ഏവമുപാസേത േത മധുകരാ ഇതി (പുച്ഛീഅന്തി ?))
േചടീ- കിം, വിഹവമന്ദദാഏ േവസവാസപ്പസങ്ഗകാദേരാ ദുക്ഖം തി ജഇ ണ
ആഅേച്ഛ (കിം, വിഭവമന്ദതയാ േവശവാസ സംഗകാതേരാ ദുഃഖമിതി യദി
നാഗേച്ഛത്.)
ഗണികാ - ണം അഹം തം കാേമമി (നന്വഹം തം കാമേയ )
േചടീ- ജഇ് ഏത്തഓ ബഹുമാേണാ, കിം ണാഭിസരീഅദി (യേദ്യതാവാൻ 
ബഹുമാനഃ, കിം നാഭി ിയേത )
ഗണികാ- ണ ഹു ണ ഗച്ഛാമി കി സഹസാ അഭിസരിേദാ പചുഅആരദുള്ളഭ 
ദാഏ പുേണാ േമ ദുള്ളേഭാ ഭേവ തി വിളേസ്വമി
(ന സ്വഛു ന ഗച്ഛാമി കി സഹസാഭസൃതഃ ത പകാരദുർലഭതയാ പുനർേമ
ദുർലേഭാ ഭേവദിതി വളംേബ )
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േചടീ- ഹം, കിം ഏതണ്ണിമിത്തം തഹിം ഏവ്വ േസാ അളങ്കാേരാ ട്ടാവിേദാ (ഹം
,കിേമതന്നിമിത്തം തൈ വ േസാഽലങ്കാരഃ സ്ഥാപിതഃ)
ഗണികാ - ഈദിസം ഏവ്വ (ഈദൃശമവ )
(തതഃ വിശത്യപടാേക്ഷേപണ സംവാഹകഃ)
സംവാഹകഃ- അേയ്യ സരണാഗദീ ഹ്മി (ആേര്യ ! ശരണാഗേതാഽസ്മി )
ഗണികാ– അളം അയ്യസ്സ സംഭേമണ (അലമാര്യസ്യ സം േമണ)
േചടീ- ഹം, േകാ ദാണി ഏേേസാ (ഹം, ക ഇദാനീേമഷഃ )
ഗണികാ- ഉമ്മതിഏ !കിം സരണാഅേദാ പുച്ഛീഅദി (ഉന്മത്തിേക കിം ശരണാ 
ഗതഃ പൃച്ഛദ്യേത )
േചടീ- അവിണാം സാഹസിഓ ഭേവ (അപിനാമ സാഹസിേകാ ഭേവത് )
ഗണികാ- ഉമ്മതിഏ് ! ഗുണവേന്താ രക്ഖിദേവ്വാ േഹാദി (ഉന്മത്തിേക !
ഗുണവാൻ രാേക്ഷതേവ്യാ ഭവതി )
സംവാഹകഃ- അേയ്യ ണം ഭഏണ ഉവആേരാ വിസ്സരിേദാ, ണ പരിഭേവണ.
േപക്ഖദു അയ്യാ, ഭീദാഹ വാ പധരിസിദാഹ വാ ആവണ്ണാഹ വാ സുളഭചാരിത 
വഞ്ചണാഹ വാ അവരാേഹഢും സമത്ഥാ േഹാന്തി
(ആേര്യ നനു ഭേയേനാപചാേരാ വി തഃ, ന പരിഭേവണ. പശ്യത്വാര്യാ, ഭീതാ
വാ പഘർഷിതാ വാ ആപന്നാ വാ സുലഭചാരി വഞ്ചനാ വാ അപരാധയിതും
സമർത്ഥാ ഭവന്തി )
ഗണികാ-േഭാദു േഭാദു വിസ്സേത്ഥാ േഭാദു അേയ്യാ ഗണിആ ഖു അഹം (ഭവതു
ഭവതു വിശ്വേസ്താ ഭവത്വാര്യഃ ഗണികാ ഖല്വഹം )
സംവാഹകഃ - അഭിജേണണ ണ സീേളണ (അഭിജേനന ന ശീേലന )
ഗണികാ - ഹേജ്ജ ! ഏവം വിഅ (ഹേജ്ജ ഏവമിവ )
േചടീ- അ ആ അയ്യം പുച്ഛദി, കുേദാ അയ്യസ്സ ഭഅം തി (അ കാൈര്യ
പൃച്ഛതി, കുത് ആര്യസ്യ ഭയമിതി )
സംവാഹകഃ- അേയ്യ ! ധണിആേദാ (ആേര്യ ! ധനികാത് )
ഗണികാ- ജഇ ഏവം, ആസണം േദദു അയ്യസ്സ (യേദ്യവം, ആസനം ദീയതാമാ 
ര്യസ്യ )
േചടീ-തഹ (ആസനം ദദാതി ) (തഥാ )
ഗണികാ- ഉവവിസദു അേയ്യാ (ഉപേവിശത്വാര്യഃ )
സംവാഹകഃ-പൂആവിേസേസണ ജാണാമി കഥ്യം തി (ഉപവിശതി ) (പൂജാവി 
േശേഷണ ജാനാമി കാര്യമിതി )
ഗണികാ- ഹേല്ല !ഏവം വിഅ (ഹേഞ്ജ ഏവേമവ )
േചടീ- അ ഏ !തഹ അയ്യ ! രാഅമേഗ്ഗ വിസ്സത്ഥസമ്പാദം അയ്യം കാദും ഇച്ഛദി
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അ ആ കസ്സ കിം കത്തവ്വം
(അ േക തഥാ ആര്യ രാജമാർേഗ വിശ്വസ്തസമ്പാതമാര്യ കർതുമിച്ഛത്യ കാ
കസ്യ കിം കർതവ്യം )
സംവാഹകഃ- സുണാദു അയ്യാ (ശൃേണാത്വാര്യാ )
ഗണികാ- അവഹിദഹി (അവഹിതാസ്മി )
സംവാഹകഃ- പാഡളിപുതം േമ ജമ്മഭൂമീ. പകിദീഏ വണിജഓ അഹം തദീ
ഭാഅേധഅപരിവുര്തദാഏ ദസാഏ സംവാഹഅവുര്തി ഉവജീവാമി
(പാടലിപു ം േമ ജന്മഭൂമിഃ കൃത്യാ വണിഗഹം തേതാ ഭാഗേധയപരിവൃതത 
യാ ദശയാ സംവാഹകവൃത്തിമുപജീവാമി )
ഗണികാ-സംവാഹഓ അേയ്യാ സുഉമാരാ കളാ സിക്ഖിദാ അേയ്യണ (സംവാ 
ഹക ആര്യഃ സുകുമാരാ കലാ ശിക്ഷിതാേര്യണ )
സംവാഹകഃ- കേളതി സിക്ഖിദാ ആജീവിഅം ദാണി സംവുത്തം (കേലതി
ശിക്ഷിതാ ആജീവിതമിദാനീം സംവൃത്തം )
ഗണികാ-ണിേവ്വദസൂഅഅം വിഅ വഅണം അയ്യസ്സ തേദാ തേദാ (നിേര്വദസൂ 
ചകമിവ വചനമാര്യസ്യ തതസ്തതഃ )
സംവാഹകഃ-അ ഏ േസാ ാണി അഹം ആഅ ആണം സുണിഅ പുരുസ 
വിേസസകീദൃഹേളണ ആഅേദാ ഹി ഇമം ഉജ്ജഅണിം
(അ േക സ ഇദാനീമഹമാഗ കാനാം ത്വാ പുരുഷവിേശഷെകൗതൂഹേല 
നാഗേതാഽസ്മീമാമുജ്ജയനീം )

ഗണികാ- തേദാ തേദാ (തതസ്തതഃ )
സംവാഹകഃ - തേദാ ഇഹ ആഅദമത്ത ഏവ്വ േകാച്ചി സത്ഥവാഹപുേതാ
സമാസാദിേദാ
(തത് ഇഹാഗതമാ ഏവ കശ്ചിത് സാർത്ഥവഹപു ഃ സമാസാദിതഃ )
ഗണികാ - േകരിേസാ (കീദൃശഃ )
സംവാഹകഃ - ആഇേദിമേന്താ അവിബ്ഭമേന്താ അണുച്ഛിേതാ ളേളിേദാ
ളേളിദദാഏ അവിഹ്മഓ ചഉേരാ മഹുേരാ ദക്േഖാ സദക്ഖിേഞ്ഞാ അഭിമദീ
ആഇേദാ തുട്ടീ േഹാദി ദയ്യ ണ വികേത്ഥദി അപ്പം വി സുമരദി, ബഹുഅം പി
അവഇദം വിസുമരദി അ ഏ ! കിം ബഹുണാ, തസ്സ കുളവുത്തസ്സ ഗുണാണം
ചഉബ്ഭാഅം പി സുദിേഗ്ഘണ വി ഗിഹ്മദിഅേഹണ വണ്ണിദും ണ സക്ക കിം
ബഹുണാ, ദക്ഖിഞ്ഞദാഏ പരേകരഅം വിഅ അന്തേണാ സരീരം േധാേരദി
(ആകൃതിമാൻ അവി മൻ അനുസിേക്താ ലളിേതാ ലളിതതയവിസ്മയശ്ചതുേരാ
മധുേരാ ദക്ഷഃ സദാക്ഷിേണ്യാഽഭിമത് ആചിത േഷ്ടാ ഭവതി ദത്ത്വാ ന വികത്ഥ 
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േത അ മപി സ്മരതി, ബഹുകമപ്യപകൃതം വി രതി അ േക കിം ബഹുനാ,
തസ്യ കുലപു സ്യ ഗുണാനാം ചതുർഭാഗമപി സുദീർേഘണാപി ീഷ്മദിവ 
േസന വർണയിതും ന ശക്യം കിം ബഹുനാ, ദക്ഷിണതയാ പരകീയമിവാത്മനഃ
ശരീരം ധാരയതി
ഗണികാ- ഹേജ്ജ ! േകാണുഖു േസാ അയ്യചാരുദത്തസ്സ ഗുണാണം അണുകേര 
േദി
(ഹേജ്ജ ! േകാനുഖലു സ ആര്യചാരുദത്തസ്യ ഗുണാനനുകേരാതി )
േചടീ- മമ വി േകാദൂഹളം േസാദും േകാണുഹു ഉജ്ജഅർണി അതേണാ ഗുേണ 
േഹി മേണ്ഡേദി
(മമാപി െകൗതൂഹുലം േ ാതും േകാനുഖലുജ്ജയനീമാത്മേേനാ ഗുൈണർമണ്ഡ 
യതി )
ഗണികാ- തേദാ തേദാ (തതസ്തതഃ )
സംവാഹകഃ- തേദാ തസ്സ ഗുണവികിർണിദസരീേരാ വിസ്സരിദകളേതാ ഉവജീ 
വിഓ സംവുേത്താ
(തതസ്തസ്യ ഗുണവി ീതശരീേരാ വി തകള ഉപജീവീ സംവൃത്തഃ )
ഗണികാ-കിം േസാ ദരിേദ്ദാ (കിം സ ദരി ഃ )
സംവാഹകഃ - കഹം അണാചിക്ഖിേദ അയ്യാ ജാണാദി
(കഥമനാഖ്യാത ആര്യാ ജാനാതി )
ഗണികാ - ഏഅസ്സിം ദുള്ളഹീ ഗുണവിഭേവാ തി തേദാ തേദാ
(ഏകസ്മിൻ ദുർലേഭാ ഗുണവിഭവ ഇതി തതസ്തതഃ )
േചടീ - േകാ ണാമ േസാ അേയ്യാ (േകാ നാമ സ ആര്യഃ )
സംവാഹകഃ- അയ്യചാരുദേത്താ ണാമ (ആര്യചാരുദേത്താ നാമ )
ഗണികാ - ജുജ്ജഇ തേദാ തേദാ (യുജ്യേത തതസ്തതഃ )
സംവാഹകഃ- തേദാ േസാ വിഭവമന്ദദാഏ അസ്സാഹീണപരിജേണാ വിസജ്ജി 
അകുഡുമ്ബഭരണീ ചാരിതമത്താവേസേസാ സത്ഥവാഹകുേള പഡിവസദി
അഹം പി േതണ അേയ്യണ അബ്ഭണുഞ്ഞാദീ അണ്ണം ഉവ ചിട്ടദു തി കഹം
അണ്ണം ഏരിസ മണുസ്സരഅണം ളേഭഅന്തി, കഹം ച തസ്സ േകാമളളളി 
ദ്മഹുരസരീരപ്പരിസേകിദത്ഥം േമ ഹത്ഥം സാഹാരണസരീരസമ്മർേദ്ദണ
േസാഅേണാഅം കരിസ്സം തി ജാദണിേവ്വേദാ ദദ്ധസരീരരക്ഖണത്ഥം ജൂേദാ 
വജീവീ സംവുേത്താ
(തതഃ സ വിഭവമന്ദതയാസ്വാധീനപരിജേനാ വിസർജിതകുടുംബഭരണശ്ചാ 
രി മാ ാവേശഷഃ സാർത്ഥവാഹകകുേല തിവസതി അഹമപി േതനാ 
േര്യണാഭ നുജ്ഞാേതാഽന്യമുപതിഷ്ഠതാമിതി കഥമന്യമീദൃശം മനുഷ്യരത്നം
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ലേഭേയതി, കഥം ച തസ്യ േകാമളലളിതമധുരശരീര ൈശകൃതാർത്ഥം േമ
ഹസ്തം സാധാരണശരീരസംമർേദ്ദന േശാചനീയം കരിഷ്യാമീതി ജാതനിർേവ 
േദാ ദഗ്ധശരീരരക്ഷണാർത്ഥം ദ േതാപജീവീ സംവൃത്തഃ)
(ഗണികാ സഹർഷബാഷ്പം േചടീമവേലാകയതി )
േചടീ- തേദാ തേദാ തതസ്തതഃ
സംവാഹകഃ- തദീ ബഹൂണി ബഹൂണി ദിണാണി മഏ പരാഇേദണ പുരുേസണ
കദാഇ അഹം പി ദഹസു സുവേണ്ണസു പരാഇേദാ ഹ്മി
(തേതാ ബഹൂനി ബഹൂനി ദിനാനി മയാ പരാജിേതന പുരുേഷണ കദാചിദഹമ 
പി ദശസു സുവർേണഷു പരാജിേതാഽസ്മി )
ഗണികാ- തേദാ തേദാ (തതസ്തതഃ)
സംവാഹകഃ- തേദാ അജ്ജ േവസമേഗ്ഗ ജഇേച്ഛാവണേദാ സമാസാദിേദാ ഹ്മി
തസ്സ ഭഏണ ഇഹ പവിേഠാ ഏവം അയ്യാ ജാണാദു
(തേതാഽദ്യ േവശമാർേഗ യദൃേേച്ഛാപനതഃ സമാസാദിേതാഽസ്മി തസ്യ ഭേയ 
േനഹ വിഷ്ടഃ ഏവമാര്യാ ജാനാതു )
ഗണികാ - (ആത്മഗതം) അേഹാ അഞ്ചാഹിദം ഏവം ഖു മേണ്ണ വാസപാ 
ദപവിണാേസണ പക്ഖിേണാ ആഹിണ്ഡന്തി തി ( കാശം) ഏവം ഗേദ
അത്തേകരഓ അേയ്യാ ഹളാ ! ഏഹി തം ജണം വിസേജഹി
(അേഹാ അത്യാഹിതം ഏവം ഖലു മേന്യ വാസപാദപവിനാേശന പക്ഷിണ
ആഹിണ്ഡന്ത ഇതി ഏവം ഗത ആത്മീയ ആര്യഃ ഹല! ഏഹി തം ജനം
വിസർജയ )
േചടീ - തഹ (തഥാ)
(നിി ാന്ത)
ഗണികാ - ണ ഖു അേയ്യണ അത്ഥണിമിത്താ ചിന്താ കാദവ്വാ അയ്യചാരുദേത്താ
ഏവ േദദി തി അേയ്യാ ജാണാദു
(ന ഖല്വാേര്യണാർഥനിമിത്താ ചിന്താ കൃതവ്യാ | ആര്യചാരുദത്ത ഏവ ദദാതീ 
ത്യാേര്യാ ജാനാതു )
( വിശ്യ)
േചടീ - അ ഏ ! വിസജ്ജിേദാ േസാ ജേണാ, പരിതുേഠാ ഗേദാ അ
(അ േക വിസർജിതഃ സ ജനഃ, പരിതുേഷ്ടാ ഗതശ്ച )
സംവാഹകഃ - അണുഗ്ഗഹിേദാ ഹ്മി (അനുഗൃഹീേതാഽസ്മി )
ഗണികാ - ഗച്ഛദു അേയ്യാ സുഹിജ്ജണദംസേണണ പീദിം ണിവ്വേതദും
(ഗച്ഛത്വാര്യഃ സുഹൃജ്ജനദർശേനന ീതിം നിർവൃർതയിതും )
സംവാഹകഃ - അജ്ജ ഏവ കദാഈ ണിേവ്വേദണ പവ്വേജഅം. ജഇ ഇഅം
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പരിഅേണ സങ്കന്താ കളാ ഭേവ, തൈദ അയ്യാഏ അണുഗ്ഗഹിേദാ ഭേവഅം
(അൈദ്യവ കദാചിന്നിേര്വേദന േജയം യദീയം പരിജേന സം്രങ്കാന്താ
കലാ ഭേവത്, തത ആര്യയാനുഗൃഹീേതാ ഭേവയം)
ഗണികാ - ജസ്സ കിേദ ഇഅം കളാ സിക്ഖിദാ, േസാ ഏവ്വ അേയ്യണ ഉവചിട്ടിദ 
േവ്വാ ഭവിസ്സദി
(യസ്യ കൃേത ഇയം കലാ ശിക്ഷിതാ, സ ഏവാേര്യേണാപസ്ഥാതേവ്യാ ഭവിഷ്യ 
തി )
സംവാഹകഃ - (സ്വഗതം) ണിഉണം ഖു പഞ്ചാചക്ഖിേദാ ഹ്മി. േകാ ഹി ണാം
അൈപ്പണാ കിദം പചുഅആേരണ വിണാേസദി. ( കാശം) അേയ്യ, ഗച്ഛാമി
ദാവ അഹം
(നിപുണം ഖലു ത്യാഖ്യാേതാഽസ്മി േകാ ഹി നാമാത്മനാ കൃതം ത പകാ 
േരണ വിനാശയതി ആേര്യ ഗച്ഛാമി താവദഹ്യം )
ഗണികാ- ഗച്ഛദു അേയ്യാ പുേണാ ദംസണാഅ
(ഗച്ഛത്വാര്യഃ പുനർദർശനായ )
സംവാഹകഃ- അേയ്യ ! തഹ (ആേര്യ തഥാ )
(നി ാന്തഃ )
ഗണികാ- ഹം, സദ്ദീ വിഅ (ഹം, ശബ്ദ ഇവ )
( വിശ്യ)
േചട:- വിച്ഛിതിഏ വിച്ഛിതിഏ കഹിം കഹിം അ ആ (വിച്ഛിത്തിേക വിച്ഛി 
ത്തിേക കു കു ാ കാ )
ഗണികാ - ഹേജ്ജ ! കിം ഏദം (ഹേജ്ജ കിേമതത് )
േചടഃ ഹം, വിപ്പളേഡാ ഹ്മി വാദാഅണണിക്ഖാമിദപുവ്വകാആഏ ഓണമിഅപ 
ഓഹരാഏ കൈണ്ണഊരസ പരിപ്ഫേന്ദാ അ ആഏ േജണ ണ ദിേട്ടാ
(വി ലേബ്ധാഽസ്മി വാതായനനി ാമിതപൂര്വകായയാ വനമിതപേയാധരയാ
കർണ്ണപൂരസ്യ പരി േന്ദാഽ കയാ േയന ന ദൃഷ്ടഃ )
ഗണികാ- ളഹുജണസ്സ സുളേഹാ വിഹാഓ കിം േദ ഉസ്സഅസ്സ കാരണം (ലഘുജ 
നസ്യ സുലേഭാ വിസ്മയഃ കിം േത ഉേത്സകസ്യ കാരണം )
േചടഃ- സുണാദു അ ആ-ഏേസാ ഉഗ്ഗേവേഗണ ഓഗാഹണണിവ്വതിേദണ
പ ദമദഗന്ധം രാഅമഗ്ഗം കരേന്തണ മങ്ഗളഹത്ഥിണാ ഭദ്ദകേവാദഏണ
അേണഅപുരുസസ േളസു രാഅമേഗ്ഗസു ഉത്തരിഅപഡവിരാഅദാഏ അഹി 
അളക്ഖണീഓ േകാച്ചി പ്പവ്വഇേദാ സമാസാദിേദാ.
(ശൃേണാത്വ കാ ഏഷ ഉ േവേഗനാവഗാഹ്നാനവർത്തിേതന തമദ 
ഗന്ധം രാജമാർഗം കുര്വതാ മംഗലഹസ്തിനാ ഭ കേപാതേകനാേനകപുരുഷ 
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സ േലഷു രാജമാർേഗഷുത്തരീയപടവിരാഗതയാധിക ലക്ഷണീയഃ കശ്ചിത്
ജിതഃ സമാസാദിതഃ )

ഗണികാ - ഹം, തേദാ തേദാ (ഹം, തതസ്തതഃ )
േചടഃ- തേദാ മഏ ഹത്ഥിഹത്ഥാമിര്ദതാഡിഅമാേണാ ദന്തന്തരപരിവത്തമാ 
േണാ ഹത്ഥിഹത്ഥപഡിദചരേണാം തേദാ ഹാ ഹാ വിപാഡിേദാ ഹാ ഹാ
ഹേദാ തി ജണവാേദ സംവുേത തദീ ദിണ്ണകരപ്പഹാേരണ പരിവത്തിദം ഹത്ഥി
കരിഅ േമാഇേദാ േസാ പരിവ്വാേജാ
(തേതാ മയാ ഹതിഹസ്താമർദ്ദതാഡ്യമാേനാ ദന്താന്തരപരിവർത്തമാേനാ
ഹസ്തിഹസ്ത പതിതചരണഃ തേതാ ഹാ ഹാ വിപാടിേതാ ഹാ ഹാ ഹത ഇതി
ജനവാേദ സംവൃേത്ത തേതാ ദത്തകര ഹാേരണ പരിവർത്തിതം ഹൃസ്തിനം
കൃത്വാ േമാചിതഃ സ പരി ാട് )
ഗണികാ - പിഅം േമ തേദാ തേദാ ( ിയം േമ തതസ്തതഃ )
േചടഃ- തേദാ സേവ്വാ ജേണാ ഭണാദി-അേഹാ േചഡസ്സ കമ്മ ത്തി ണ ഉണ
േകാച്ചി കിം പി ഇച്ഛഇ ദാഉം. തേദാ അ ഏ േകണ വി കുളവുേതണ ഉഇദണി
ആഭരണട്ടാണാണി വിേളാഇഅ അളഡം േപക്ഖിഔ ദവ്വം ഉവാളഭിഅ ദിഗ്ധം
ണിസ്സസിഅ ഏത്തഓ േമ വിഭേവാ തി കരിഅ പരിജണഹേത്ഥ അഅം
പാവരഓ േപസിേദാ
(തതഃ സർേവാ ജേനാ ഭണതി - അേഹാ േചടസ്യ കർേമതി ന പുനഃ കശ്ചിത്
കിമപീച്ഛതി ദാതും തേതാഽ േക! േകനാപി കുലപുേ േണാചിതാന്യാ 
ഭരണസ്ഥാനാനി വിേലാക്യ അലബ്ധം േ ക്ഷ്യ ൈദവമുപാലഭ്യ ദീര്ഘ
നിഃശ്വൈസ്യതാവാൻ േമ വിഭവ ഇതി കൃത്വാ പരിജനഹേസ്തഽയം ാവാരകഃ
േ ഷിതഃ )
ഗണികാ - േകാണുഖു അയ്യചാരുദത്തസ്സ ഗുണാണം അണുകേരദി
(േകാനുഖല്വാര്യചാരുദത്തസ്യ ഗുണാനനുകേരാതി )
േചടീ- അ ഏ മമ വി േകാദൂഹളം അത്ഥി േകാണുഖു ഏേസാ
(അ േക മമാപി െകൗതൂഹൃലമാസ്തി േകാനുഖേല്വഷഃ )
ഗണികാ- േകണ വി സാഹുണാ പുരുേസണ േഹാദവ്വം
(േകനാപി സാധുനാ പുരുേഷണ ഭവിതവ്യം )
േചടീ - സാഹു പുച്ഛീഅദു ദാവ (സാധു ച്ഛയതാം താവത് )
ഗണികാ - ഹേജ്ജാ ! ഏകപുരുസപക്ഖവാദിദാ സവ്വഗുണാണം ഹന്തി
(ഹേജ്ജാ! ഏകപുരുഷപക്ഷപാതിതാ സര്വഗുണാൻ ഹന്തി )
േചടീ - ഭ ! േസ ണാം തുവം ജാണാസി (ഭ ! അസ്യ നാമം ത്വം ജാനാസി )
േചടഃ - ണ ഹു ജാണാമി (ന ഖലു ജാനാമി )

https://thalilakkam.in/



ചാരുദത്തം - ഭാസൻ 29

ഗണികാ - അദിളഹു തുഏ കിദം (അതിലഘു ത്വയാ കൃതം )
േചടീ - ജഇ ഏവം, ഇഹ തുഏ (േകാത്തി ? കിം തി മന്തിദം
(യേഥവം, ഇഹ ത്വയാ കിമിതി മ ിതം )

േചടഃ - അഹം ഏത്തഅം തു ജാണാമി - ഭ ഓ അവിഹ്മഓ ത്തി
(അഹേമതാവത് തു ജാനാമി - ഭ േകാ അവിസ്മയ ഇതി )
ഗണികാ - ഏഹി ദാവ തം േപക്ഖാേമാ (ഏഹി താവത് തം പശ്യാമഃ )
േചടഃ - േപക്ഖദു േപക്ഖദു അ ആ ഏേസാ ഗച്ഛഇ
(പശ്യതു പശ്വത്വ കാ ഏഹ ഗച്ഛതി )
ഗണികാ - ( സാദദ് വിേലാക്യ) ഹേജ്ജാ ! ഏേസാ ഹി േസാ അയ്യചാരുദ 
േത്താ ഏവ്വ ജേണ്ണാവവീദമത്തപാവരഓ ഗച്ഛഇ താ ജാവ ദൂരം ഗഓ ണ ഭവിസ്സദി
ഏേസാ, േപക്ഖഹ്മ ദാവ ണം
(ഹേജ്ജാ! എഷ ഹി സ ആര്യചാരുദത്ത ഇവ യേഞ്ജാപവീതമാ ാവാരേകാ
ഗച്ഛതി തദ് യാവത് ദൂരം ഗേതാ ന ഭവിഷേത്യഷ, പശ്യാമസ്താവേദനം )
(നി ാന്താഃ സർേവ )
ദ്വിതീേയാഽങ്കഃ
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തൃതീേയാഽങ്കഃ

അഥ തൃതീേയാഽങ്കഃ
(തതഃ വിശതി നായേകാ വിദൂഷകശ്ച)
നായകഃ - വയസ്യ ! വീണാ നാമാസമുേ ാത്ഥിതം രത്നം കുതഃ,
ഉത്കണ്ഠിതസ്യ ഹൃദയാനുഗതാ സഖീവ
സങ്കീർണേദാഷരഹിതാ വിഷേയഷു േഗാഷ്ഠീ

ീഡാരേസഷു മദനവ്യസേനഷു കാന്താ
ീണാം തു കാന്തരതിവിഘ്നകരീ സപത്നീ � ��

വിദൂഷകഃ - േഭാ വഅസ്സ േകാ കാേളാ കിദപരിേഘാസണദ ഏ ണിസ്സമ്പാദ രാഅ 
മഗ്ഗാ കുകുരാ വി ഓസുത്താ വഅ ണദ്ദ ണ ളഭാേമാ. അണ്ണം ച ദാണി അച്ഛരീഅം
ഇമം ഹദവീണം ണ രമാമി അഹിആദിര്ഡത്ഥാേണ വിച്ഛിണ്ണതതിആ േഹാദു
(േഭാ വയസ്യ കഃ കാലഃ കൃതപരിേഘാഷണതയാ നിഃസമ്പാതാ രാജമാർഗാഃ
കുകുരാ അപ്യവസുതാഃ വയം നി ാം ന ലഭാമേഹ അന്യേചദാനീമാശ്ചര്യം
ഇമാം ഹത വീണാം രേമ അധികദൃഢസ്ഥാേന വിച്ഛിന്നത ീകാ ഭവതു )
നായകഃ - വയസ്യ ഭാവശാബേലന ബഹുശഃ ഖല്വദ്യ മധുരം ഗീതം ന ച ഭവാൻ
രമേത
വിദൂഷകഃ - അദീ ഏവ്വ ഏദം അഹം ണ രമാമി മഹുരം പി ബഹു ഖാദിഅം
അജിണ്ണം േഹാഇ
(അത ഏൈവതാമഹം ന രേമ മധുരമപി ബഹു ഘാദിതമജീർണം ഭവതി )
നായകഃ - സർവഥാ സുവ്യക്തം ഗീതം കുതഃ,
രക്തം ച താരമധുരം ച സമം ടം ച
ഭാവാൈപിതം ച ന ച സാഭിനയ േേയാഗം
കിം വാ ശസ്യ വിവിൈധർബഹു തത്തദുക്ത്വാ
ഭിത്ത്യന്തരം യദി ഭേവദ് യുവതീതി വിദ്യാം �
വിദൂഷകഃ- കാമം പസേസദു ഭവം മം ഖു ദാവ ഗാഅേന്താ മണുേസ്സാ ഇഥിആ വി
പഠന്തീ ഉഭഅം ആ ം ണ േദദി ഗാഅേന്താ ദാവ മണുേസ്സാ രത്തസുമണാേവട്ടി 
േദാ
വിഅ പുേരാഹിേദാ ദിഢം ണ േസാഹഇ ഇത്ഥിആ വി പഠന്തീ ഛിണ്ണണാ 
സിആ വിഅ േഘണുആ അദിവിരൂംവാ േഹാഇ
(കാമം ശംസതു ഭവാൻ മമ ഖലു താവദ് ഗായൻ മനുഷ്യഃ ്യപി പഠന്ത ഭയമാ 
ദരം ന ദദാതി ഗായംസ്താവന്മനുേഷ്യാ രക്തസുമേനാേവഷ്ടിത ഇവ പുേരാഹിേതാ
ദൃഢം ന േശാഭേത ദ്യപി പഠന്തീ ഛിന്നനാസിേകവ േധനുരതിവിരൂപാ ഭവതി
)
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നായകഃ - സേഖ! ഉപാരൂേഢാഽൈധരാ ഃ സ്ഥിരതിമിരാ രാജമാർഗാഃ നിസ്സ 
മ്പാതപുരുഷത്വാത് സുേപ്തേവാജ്ജയനീ തിഭാതി. കുതഃ,
അെസൗ ഹി ദത്ത്വാ തിമിരാവകാശ
മസ്തം ഗേതാ ഹ്യഷ്ടമപക്ഷച ഃ
േതായാവഗാഢസ്യ വനദ്വിപസ്യ
വിഷാണേകാടീവ നിമജ്ജമാനാ �
വിദൂഷകഃ - സുഠ്ടു ഭവം ഭണാദി അന്തഡിഅമാണചന്ദളദ്ധാവആേസാ ഓദരദീ
വിഅ് പാസാദാേദാ അന്ധആേരാ
(സു ഭവാൻ ഭണതി അന്തർഘീയമാനച ലബ്ധാവകാേശാഽവതരതീവ ാ 
സാദാദന്ധകാരഃ )
നായകഃ - (പരി മ്യ) ഇദമസ്മദീയം ഗൃഹ്യം വർദ്ധമാനവക ! വർദ്ധമാനവക !
വിദൂഷകഃ- വദ്ധമാണവഅ ! വദ്ധമാണവഅ ! ദുവാരം അ വാവുദ
(വർദ്ധമാനവക വർദ്ധമാനവക ദ്വാരമപാവൃണു )
( വിശ്യ)
േചടഃ- അേമ്മാ അയ്യേമേതഓ (അേമ്മാ ആര്യൈമേ യഃ )
നായകഃ - വർദ്ധമാനവക
േചടഃ - അേമ്മാ ഭട്ടിദാരഓ ഭട്ടിദാരഅ ! വന്ദാമി
(അേമ്മാ ഭർതൃദാരകഃ ഭർതൃദാരക! വേന്ദ )
നായകഃ - പാേദാദകമാനയ
േചടഃ- (പരി മ്യ) ഇദം പാേദാദഅം (ഇദം പാേദാദകം )
(നായകസ്യ പാെദൗ ക്ഷാളയതി )
വിദൂഷകഃ - വഡൂംമാണവഅ ! മം വി പാദം പക്ഖാേളഹി
(വർദ്ധമാനവക മമാപി പാദം ക്ഷാളയ )
േചടഃ- സുഹൗേദസു പാേദസു ഭൂമീഏ പേളാട്ടിദവ്വം ഉദഅം വിണാേസഹി
അഹവ ആേണഹി പക്ഖാളഇസ്സം
(സുഘൗതേേയാഃ പാദേയാർഭൂമ്യാം േലാഠിതവ്യം ഉദകം വിനാശയ അഥവാ 
നയ ക്ഷാലയിപ്യാേമി )
(നാേട്യന വിദൂഷകസ്യ പാെദൗ ക്ഷാളയതി )
വിദൂഷകഃ - ണ േകവളം ദാസീഏപുേതണ പാദാ േധാദാ, മുഹം വി േധാദം
(ന േകവലം ദാസ്യാ:പുേ ണ പാെദൗ ധൗതൗ, മുഖമപി െധൗതം )
നായക - വയസ്യ !
ഇയം ഹി നി ാ നയനാവലംബിനീ
ലലാടേദശാദുപസർപതീവ മാം
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അദൃശ്യമാനാ ചപലാ ജേരവ യാ
മനുഷ്യവീര്യ പരിഭൂയ വർദ്ധേത �
ൈമേ യ ! സുപ്യതാം
(നി ാന്തേശ്ചടഃ )
( വിശ്യാഭരണസമുഗ്ദദഹസ്താ)
േചടീ - അയ്യേമേതഅ ! ഉേട്ടഹി ഉേട്ടഹി (ആര്യൈമേ യ് ഉതിേഷ്ഠാത്തിഷ്ഠ )
വിദൂഷകഃ - േഭദി കിം ഏദം (ഭവതി കിംമതത് )
േചടീ - ഇഅം സുവണ്ണഭണ്ഡം സട്ടീഏ സത്തമീഏ (പരിേവട്ടാമി ?) അട്ടമീ ഖു
അജ്ജ
( ഇദം സുവർണഭാണ്ഡം ഷഷ്ഠയാം സപ്തമ്യാം (പരിേവഠാമി ?) അഷ്ടമീ ഖല്വദ്യ )
നായകഃ - ഇദം തദ് വസന്തേസനായാഃ സ്വകം
േചടീ - ആമ ഭണാദു ഭണാദു ഭട്ടിദാരഓ ഗഹ്നദു തി
(ആമ ഭണതു ഭണതു ഭർതൃദാരകാ ഗൃഹ്യതാമിതി )
നായകഃ - ൈമേ യ ! ഗൃഹ്യതാം
വിദൂഷകഃ - കിംണിമിത്തം അഅം അളങ്കാേരാ അബ്ഭന്തരചഉസ്സാളം ണ പ്പേവ 
സീഅദി
(കിന്നിമിത്തമയമലങ്കാേരാഽഭ്യന്തരചതുഃശാലം ന േവശ്യേത )
നായകഃ - മൂർഖ ! ബാഹ്യജനധാരിതമലങ്കാരം ഗൃഹജേനാ ന ക്ഷ്യതി
വിദൂഷകഃ - കാ ഗഈ ആേണഹി ഗഹ്ണാമി േചേരഹിം ഗഹ്നിഅമാണം
(കാ ഗതിഃ ആനയ ഗൃഹ്ണാമി േചാൈരർഗൃഹ്യമാണം )
(േചടീ ദത്ത്വാ നി ാന്ത )
വിദൂഷകഃ - േഭാ ! കിംണിമിത്തം േസാ പാവരഓ തസ്സ ഗണിആപരിആരംഅസ്സ
ദിേണ്ണാ
(േഭാഃ ! കിന്നിമിത്തം സ ാവാരകസ്തൈസ്മ ഗണികാപരിചാരകായ ദത്തഃ )
നായകഃ - സാനുേ ാശതയാ
വിദൂഷകഃ - ഇഹ വി സാണുേക്കാസദാ (ഇഹാപി സാനുേ ാശതാ |)
നായകഃ - വയസ്യ മാ ൈമവം
വിദൂഷകഃ - അഹം ഭരിദഗദ്ദേഭാ വിഅ ഭൂമീഏ പേളാട്ടാമി
(അഹം ഭരിതഗർദഭ ഇവ ഭൂമ്യാം ലുഠാമി )
നായകഃ - നി ാ മാം ബാധേത തൂഷ്ണീം ഭവ
വിദൂഷകഃ - സഅംദു ഭവം സുഹപ്പേബാഹാഅ ജാവ അഹം വി സുവിസ്സം
(േശതാം ഭവാൻ സുഖ േബാധായ യാവദഹമപി സ്വപ്സ്യാമി )
(ദ്വാവപി സ്വപിതഃ )
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(തതഃ വിശതി സജ്ജലകഃ.)
സജ്ജലകഃ-ഏഷ േഭാഃ !
കൃത്വാ ശരീരപരിണാഹസുഖ േവശം
ശിക്ഷാബേലന ച ബേലന ച കർമ്മമാർഗം
ഗച്ഛാമി ഭൂമിപരിസർപണഘൃഷ്ടപാർേശ്വാ
നിർമുച്യമാന ഇവ ജീർണതനുർഭുജംഗഃ �
േഭാഃ വൃക്ഷവാടികാപക്ഷദ്വാേര സന്ധി ഛിത്വാ വിേഷ്ടാഽസ്മി യാവദ് ഇദാനീം
ചതു:ഇാലമുപസർപാമി (സനിർേവദം വിചിന്ത്യ) േഭാഃ !
കാമം നീചമിദം വദ വിബുധാഃ സുേപ്തഷു യദ്വർത്തേത
വിശ്വേസ്തഷു ഹി വഞ്ചനാപരിഭവഃ െശൗര്യം ന കാർകശ്യതാ
സ്വാധീനാ വചനീയതാപി തു വരം ബേദ്ധാ ന േസവാഞ്ജലി-
ർമാർഗൈശ്ചഷ നേര സൗപ്തികവേധ പൂർവം കൃേതാ െ ൗണിനാ
(വിചിന്ത്യ)

ലുേബ്ധാഽൈഥവാന സാധുജനാവമാനീ
വണിക് സ്വവൃത്താവതികർകശശ്ച
യസ്തസ്യ േഗഹം യദി നാം ലേപ്സ്യ
ഭവാമി ദുഃേഖാപഹേതാ ന ചിേത്ത �
യദ്വാ തദ്വാ ഭവതു കിം വാ ന കാരയതി മന്മഥഃ യാവദാരേഭ കർമ േഭാഃ !
േദശഃ േകാ നു ജലാവേസകശിഥിലേശ്ഛദാദശേബ്ദാ ഭേവദ്
ഭിത്തീനാം ക നു േഈിാതാന്തരസുരവഃ സന്ധിഃ കരാേലാ ഭേവത്
ക്ഷാരക്ഷീണതയാ ചേലഷ്ടകകൃശം ഹർമ്യം ക്വ ജീർണം ഭേവത്
കു ീജനദർശനം ച ന ഭേവത് സ്വന്തശ്ച യേത്നാ ഭേവത് �
(പരി മ്യ) ഇയം വാ വിഭാഗ ിയാ േസാപേസ്നഹതയാ ഗൃഹവിശിഷ്ട ഇവാ 
യം ഭവനംവിന്യാസഃ ഇഹ താവത് േവശാവകാശം കരിേഷ്യ േഭാഃ കീദൃശ
ഇദാനീം സന്ധിേച്ഛദഃ കർത്തവ്യഃ സ്യാത്

സിംഹാ ാന്തം പൂർണച ം ഝഷാസ്യം
ച ാർദ്ധം വാ വ്യാധവ ം ിേകാണം
സന്ധിേച്ഛദഃ പീഠികാ വാ ഗജാസ്യ
മസ്മത്പക്ഷ്യാ വിസ്മിതാേസ്ത കഥം സ ഃ �

ഭവതു സിംഹാ ാന്തേമവേച്ഛദയിേഷ്യ

https://thalilakkam.in/



ചാരുദത്തം - ഭാസൻ 34

വിദൂഷകഃ - േഭാഃ ജാഗതി ഖു ഭവം, ണഹി (േഭാഃ ! ജാഗർതി ഖലു ഭവാൻ, നഹി )
നായക - കിമർത്ഥം |
വിദൂഷകഃ - അഹം ഖു ദാവ കത്തവ്വകരിതീകിദസേങ്കേദാ വിഅ സക്കിഅസമ 
ണഓ ണിദം ണ ളഭാമി വാമം ഖു േമ അക്ഖി ഫേന്ദദി േചാേരാ സന്ധി ഛിന്ദദീ
േപക്ഖാമി ജഇ ഈദിസീ അവത്ഥാ അത്ഥാണം , ജാദീഏ ദരിദ്ദീ ഏവ്വ േഹാമി
(അഹം ഖലു താവത് കർത്തവ്യകക്തികൃതസേങ്കത ഇവ ശാക്യ മണേകാ
നി ാം നം ലേഭ വാമം രവഠ് േമഽക്ഷി ന്ദേത േചാര സന്ധിം ഛിനത്തീവ
പശ്യാമി യദീദൃശ്യവസ്ഥാര്ഥാനാം, ജാത്യാ ദരി ഏവ ഭവാമി )
നായകഃ - മൂർഖ ! ധിക് ത്വാം ദാരിദ്യമഭിലഷസി
സജ്ജലകഃ - അഥ േകേനദാനീം സന്ധിേച്ഛദമാര്ഗഃ സൂചയിതവ്യഃ സ്യാത്
നന്വിദം ദിവാ ഹ്മസൂ ം രാെ ൗ കര്മസൂ ം ഭവിഷ്യതി
അദ്യാസ്യ ഭിത്തിഷു മയാ നിശി പാടിതാസു-
േച്ഛദാത് സമാസു സകൃദർപിതകാകലീഷു
കാല്യം വിഷാദവിമുഖഃ തിേവശവർേഗാ
േദാഷാംശ്ച േമ വദതു കർമസു െകൗശലം ച �
നമഃ ഖരപടായ നേമാ രാ ിേഗാചേരേഭ്യാ േദേവഭ്യഃ (തഥാ കേരാതി ) ഹുന്ത
അവസിതം കർമ്മ വിശാമസ്താവത് ( വിശ്യ) അേയ ! ജ്വലതി ദൃീപഃ.
അപസരാമി താവത് ധിക്, സജ്ജലകഃ ഖല്വഹം
മാർജാരഃ വേന വൃേകാഽപസരേണ േശ്യേനാ ഗൃഹാേലാകേന
നി ാ സുപ്തമനുഷ്യവീര്യതുലേന സംസർപേണ പന്നഗഃ
മായാ വർണശരീരേഭദകരേണ വാഗ് േദശഭാഷാന്തേര
ദീേപാ രാ ിഷു സങ്കേട ച തിമിരം വായുഃ സ്ഥേല െനൗർജേല �
(സർവേതാ വിേേലാക്യ) ആഗ കത്വാവിദ്വിതസമൃദ്ധിവിസ്തരഃ േകവലം
ഭവന ത്യയാദിഹ വിേഷ്ടാഽസ്മി ന േചദാനീം കഞ്ചിത് പരിച്ഛദവിേശഷം
പശ്യാമി കി ഖലു ദൃരി ഏവായം ഉതാേഹാ അയം സംയമനനിരർഥകം
ഭൂഷ്യം ധാരയതി അഥവാ അഭിജാേതാഽയം ഭവനവിന്യാസഃ ഉപഭുക്ത നഷ്ടവി 
ഭേവനാേനന ഭവിതവ്യം
തഥാവിഭവമേേന്ദാഽപി ജന്മഭൂമിവ്യേപക്ഷയാ
ഗൃഹം വി യകാേലഽപി നീലേസ്നേഹന രക്ഷതി �
ഭവതു പശ്യാമസ്താവത് അഥവാ, ന ഖലു േമ തുല്യാവസ്ഥഃ കുലപു ഃ പീഡയിത 
വ്യഃ ഗച്ഛാമി താവത്
വിദൂഷകഃ - േഭാ ! ഗഹ്ണ ഏദം സുവണ്ണഭണ്ഡഅം (േഭാഃ ഗൃഹ്ൈണതത്
സൃവർണഭാണ്ഡകം )
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സജ്ജലകഃ - കഥം സുവർണഭാണ്ഡമിത്യാഹ കിം മാം ദൃ ഭിഭാഷേത ആേഹാ 
സ്വിത് സത്ത്വലാഘവാത് സ്വപ്നായേത ഭവതു പശ്യാേമസ്താവത് (ദൃഷ്ട്വാ)
ഭൂതാർത്ഥ സുപ്ത ഏവയം തഥാഹി,
നിഃശ്വാേസാഽസ്യ ന ശങ്കിേതാ ന വിഷമ ല്യാന്തരം ജായേത
ഗാ ം സന്ധിഷു ദ്വീൈചതാമുപഗതം ശയ്യാ മാണാധികം
ദൃഷ്ടിഗാഢനിമീലിതാ ന ചപലം പക്ഷ്മാന്തരം ജായേത
ദ്വീപം ൈചവ ന മര്ഷേയദ്വാഭിമുഖഃ സ്യാല്ലക്ഷസുേപ്താ യദി �
കനുഖലു തത് അേയ ജര്ജര ാവരൈണകേദേശ ദീപ ഭവ്യക്തീകൃതരൂപം
ദൃശ്യേത സുപരിഗൃഹീതമേനന അയമ ാപ്തകാലഃ ഇേമ മയാ ഗൃഹീതാഃ
ശലഭാഃ ദീപനിര്വാപണാർഥേമകം മുഞ്ചാമി ( മരകരണ്ഡകാേദകം മുഞ്ചതി)
അേയ ഏഷ ദീപം നിർവാപ്യ പതതി
വിദൂഷകഃ - അവിഹാ ണിവ്വാവിേദാ ദീേവാ ദാണി മുേസിേദാ ഹ്മി. േഭാ ചാരു 
ദത്ത ! ഗര്ഹ്ണം ഏദം സുവണ്ണാളങ്കരം അഹം ഖു ഭീദീഏ ഉപ്പഹപ്പവുേത്താ
വിഅ് വണിേജാ ണിദം ണ് ലഭാമി മം ബഹ്മത്തേണണ് സാവിേദാ സി, ജഇ്
ണ് ഗഹ്നസി
(അവിഹാ നിർവാപിേതാ ദീപ ഇദാനീം മുപിേതാഽസ്മി േഭാശ്ചാരുദത്ത ! ഗൃഹാ 
േണമം സുവർണാലങ്കാരം അഹം ഖലു േഭാേത്യാത്പദ വൃത്ത ഇവ വണിഗ്
നി ാം ന ലേഭ മമ ഹ്മേത്വന ശാപിേതാഽസി, യദി ന ഗൃഹ്ണാസി )
സജ്ജലക: - കിമ ശപഥപരി േഹണ ഏഷ തിഗൃഹ്നാേമ (ഗൃഹ്ണാതി )
വിദൂഷകഃ - (ദത്വാ) അഹം വിക്കിണിദ്ഭണ്ഡഓ വിഅ വണിജഓ സുഹം
സഇസ്സം
(അഹം വി ീതഭാണ്ഡക ഇവ വണിക് സുഖം ശയിേഷ്യ )
സജ്ജലകഃ - സുഖം സ്വപിഹി മഹാ ാഹ്മണ (വിചിന്ത്യ) േഭാഃ ! ാഹ്മേണന
വിശ്വാസാദ ദീയമാനം മയാ ഹർതവ്യമാസീത്
ധിഗ ഖലു ദാരി ്യമനിർേവദം ച െയൗവനം
യദിദം ദാരുണം കർമ നിന്ദാമി ച കേരാമി ച �
(േനപേഥ്യ പടഹശബ്ദഃ ിയേത )
സജ്ജലകഃ - (കർണം ദത്ത്വാ) അേയ ഭാതസമയഃ സംവൃത്തഃ. അപസരാമി
താവത്
(നി ാന്തഃ സജ്ജലകഃ )
( വിശ്യ)
േചടീ - (സാ ാന്ദം) അയ്യേമേതഅ ! അഹ്മാണം രുക്ഖവാഡി ആപക്ഖദുവാള
സാംന്ധ ഛിന്ദഅ ചാേരാ പവിേഠാ
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(ആര്യൈമേ യ ! അസ്മാകം വൃക്ഷവാടികാപക്ഷദ്വാേര സന്ധി ഛിത്ത്വാ
േചാരൗഃ വിഷ്ടഃ )

വിദൂഷകഃ - (സഹേസാത്ഥായ) കിം ഭണാദി ഹീദീ (കിം ഭണതി ഭവതീ
)
(േചടീ രുക്ഖവാഡി… ഇതി പഠതി !)
വിദൂഷകഃ - േചാരം ഛിന്ദിഅ സന്ധീ പവിേഠാ (േചാരം ഛിത്ത്വാ സന്ധിഃ

വിഷ്ടഃ )
േചടീ: - ഹദാസ !സന്ധി ഛിദിഅ േചാേരാ പവിേഠാ (ഹതാശാ! സന്ധി
ഛിത്ത്വാ േചാരഃ വിഷ്ടഃ)
വിദൃഷകഃ - ആഅഛ ണം ദംേസഹി (ആഗച്ഛ നനു ദർശയ )
േചടീ - (പരി മ്യ) ഏദം (ഏതത് )
വിദൂഷകഃ - അവിഹാ ദാസീഏവുേതണ കു േരണ പേവസീ കിേദാ േഭാദി
ആഅച്ഛ, ചാരുദത്തസ്സ പിഅം ണിേവേദമി (ഉഭാവുപഗമ്യ) േഭാ ചാരുദത്ത !
പിഅം േദ ണിേര്വേദമി
(അവിഹാ ദാസ്യാഃപുേ ണ കു േരണ േവശഃ കൃതഃ ഭവതി ! ആഗച്ഛ
ചാരുദത്തസ്യ ിയം നിേവദയാമി േഭാശ്ചാരുദത്ത ! ിയം േത നിേവദയാമി )
നായകഃ - (ബുദ്ധ്വാ) കിം േമ ിയം നനു വസന്തേസനാ ാപ്താ
വിദൂഷകഃ - ണ ഘു വസന്തേസണാ, വസന്തേസേണാ പേത്താ
(ന ഖലു വസന്തേസനാ, വസന്തേസനഃ ാപ്തഃ )
നായകഃ - രദനിേക കിേമതത്
േചടീ - ഭട്ടിദാരഅ അഹ്മാണം രുക്ഖവാഡിആപക്ഖദുവാേര സന്ധി ഛിന്ദിഅ
േചാേരാ പവിേട്ട
(ഭട്ടകാരക ! അസ്മാകം വൃക്ഷവാടികാപക്ഷദ്വാേര സേന്ധി ഛിത്ത്വാ േചാരഃ

വിഷ്ടഃ )
നായകഃ - കിം േചാരഃ വിഷ്ടഃ
വിദൂഷകഃ - േഭാ വഅസ്സ ! സവ്വഹാ തുവം ഭണാസി, മുക്േഖാ േമേതഓ അപണ്ഡി 
ദീ േമേതഓ തി ണം മഏ േസാഭണം കിദം തം തവ ഹേത്ഥ സമപ്പഅേന്തണ
(േഭാ വയസ്യ ! സർവഥാ ത്വം ഭണസി, മൃർേഖാ ൈമേ േയാഽപണ്ഡിേതാ
ൈമേ യ ഇതി നനു മയാ േശാഭനം കൃതം തത് സുവർണഭാണ്ഡകം തവ ഹേസ്ത
സമർപയതാ )
നായകഃ - കിം ഭവതാ ദത്തം
വിദുഷകഃ - അഹഇം (അഥകിം )
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നായകഃ - കസ്യാം േവളായാം
വിദൂഷകഃ - അദ്ധരേത്ത (അർദ്ധരാേ )
നായകഃ - കിമർദ്ധരാേ ബാഢം ദത്തം
വിദൂഷകഃ - േഭാ ചാരുദത്ത ! ജം േവളം പഡിവുേഡാ ആസി, തസ്സിം േവളാഅം
ഖു ദിണ്ണം
(േഭാശ്ചാരുദത്ത യസ്യാം േവളായാം തിബുദ്ധ ആസീഃ, തസ്യാം േവളായാം
ഖലു ദത്തം )
നായകഃ - ഹന്ത ഹൃതം സുവർണഭാണ്ഡകം
വിദൂഷകഃ - ദാണിം േമം ഹേത്ഥ പഡിച്ഛിദു അത്തഭവം (ഇദാനീ മം ഹേസ്ത

യച്ഛത്വ ഭവാൻ )
നായകഃ - (ആത്മഗതം)
കഃ ദ്ധാസ്യതി ഭൂതാർത്ഥം സർേവാ മാം തുലയിഷ്യതി
ശങ്കനീയാ ഹി േദാേഷഷു നി ഭാവാ ദരി താ �
( വിശ്യ

ാഹ്മണീ) - രദണിഏ രദണിഏ ആഅച്ഛ ണഹി സുണാദി കവാഡസഹം ദാവ
കരിസ്സം
(രദനിേക രദനിേക ആഗച്ഛ നഹി ശൃേണാതി കവാടശബ്ദം താവത് കരിഷ്യാമി
)
(തഥാ കേരാതി )
േചടീ - ഹം, കവാഡസദ്ദീ വിഅ ഭട്ടിദാരിആ മം സദ്വാേവദി (പരി മ്യ)
ഭട്ടിദാരിഏ ഇഅഹ്മി
(ഹം, കവാടശബ്ദ ഇവ ! ഭര്തൃദാരികാ മാം ശബ്ദാപയതി ഭര്തൃദാരിേക ഇയ
മാസ്മി )

ാഹ്മണീ - ണ പരിക്ഖേദാ ണ വാവാദിദീ അയ്യഉേത്താ അയ്യേമേതഓ വാ
(ന പരിക്ഷേതാ ന വ്യാപാദിത ആര്യപു ആര്യൈമേ േയാ വാ )

േചടീ- കുസളീ ഭട്ടിദാരഓ അയ്യേമേതഓ അ േജാ തസ്സ ജണസ്സ അലങ്കാ 
േരാ േചാേരണ ഗഹീേദാ
(കുശലീ ഭർതൃദാരക ആര്യൈമേ യശ്ച യസ്തസ്യ ജനസ്യാലങ്കാരേശ്ചാേരണ
ഗൃഹീതഃ )

ാഹ്മണീ - കിം ഭണാസി േചാേരണ ഗഹീദതി (കിം ഭണാസി േചാേരണ
ഗൃഹീത ഇതി )
േചടീ - അഹഇം (അഥകിം |)
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ാഹ്മണീ - കിംണുഖു തസ്സ ജണസ്സ ദാദവ്വം ഭവിസ്സദി അഹവ ഏദം ദഇസ്സം
(കർണൗം ഷ്ട്വാ) ഹദ്ധി താളീപത്തം ഖു ഏദം േസാ ദാണി പരിഅഓ മം
വിളമ്േബദി കിം ദാണി കരിസ്സം (വിചിന്ത്യ) േഭാദു, ദിട്ടം മമ ജ്ഞാദികുളാേദാ
ളബ്ദ്വാ സദസഹസ്സമുള്ളാ മുതാവളീ തം പി അയ്യഉേത്താ േസാഢീരദാഏ
പഡിച്ഛദി േഭാദു, ഏവം ദാവ കരിസ്സം
(കി ഖലു തൈസ്മ ജനായ ദാതവ്യം ഭവിഷ്യതി അഥേവതദ് ദാസ്യാമി ഹാ
ധിക് താലീപ ം ഖേല്വതത് സ ഇദാനീ പരിചേയാ മാം വിഡംബയതി കിമി 
ദാനീം കാരീഷ്യാമി ഭവതു, ദൃഷ്ടം മം ജ്ഞാതികുലാദ് ലബ്ധാ ശതസഹ മൂല്യാ
മുക്താവലീ താമപ്യാര്യപു ഃ െശൗടീരതയാ തീച്ഛതി ഭവതു, ഏവം താവത്
കാരഷ്യാമി )
(നി ാന്താ )
വിദൂഷകഃ - ഇമസ്സ അന്ധആരുഷ്പാദ്വിദ്ദസ്സ അവരാഹസ്സ കിേദ ഭവന്തം സീേസണ
പസാേദമി ദാണിം േമ ഹേത്ഥ പഡിച്ഛദു അത്തഭവം
(അസ്യാന്ധകാേരാത്പാദിതസ്യാപരാധസ്യ കൃേത ഭവന്തം ശീർേഷണ സാദ 
യാമി ഇദാനീം േമ ഹേസ്ത യച്ഛത്വ ഭവാൻ )
നായകഃ - കിം ഭവാനിദാനീം മാം ബാധേത
ഭവാംസ്താവവിശ്വാസീ ശീലേജ്ഞാ മമ നിത്യശഃ
കിം പുനഃ സ കലാജീവീ വഞ്ചനാപണ്ഡിേതാ ജനഃ �
വിദൂഷകഃ - മേണ്ണ മഏ മന്ദഭേഗ്ഗണ കുമ്ഭീളസ്സ് ഹേത്ഥ ദ്വിപണം
(മേന്യ മയാ മന്ദഭാേഗ്യന ജുംഭീലസ്യ ഹേസ്ത ദത്തം )
(വിഷണ്ണസ്തിഷ്ഠതി )
( വിശ്യ)

ാഹ്മണീ - രദണിഏ അയ്യേമേതഅം സദ്ദാേവഹി (രദനിേക ആര്യൈമേ യം
ശബ്ദാപയ )
േചടീ - അയ്യേമേതഅ ! ഭട്ടിദാരിആ തുമം സദ്ദാേവദി (ആര്യൈമേ യ ഭർതൃദാ 
രികാ ത്വാം ശബ്ദാപയതി )
വിദൂഷകഃ - േഭാദി ! കിം മമ (ഭവതി കിം മാം )
േചടീ - ആമ (ആമ )
വിദൂഷകഃ - ഏസ ആഅച്ഛാമി (ഏഷ ആഗച്ഛാമി )
(ഉപസർപതി )

ാഹ്മണീ - അയ്യേമേതഅ ! ഇമം പഡിഗ്ഗഹം പഡിഗഹ്ന
(ആര്യൈമേ യ ഇമം തി ഹം തിഗൃഹണ )
വിദൂഷകഃ - അവത്ഥാവിരുേഡാ ഖു അഅം പദാണവിഭേവാ കുേദാ ഏദസ്സ്
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ആഗേമാ
(അവസ്ഥാവിരുദ്ധഃ ഖല്വയം ദാനാവഭവഃ കുത ഏതസ്യാഗമഃ )

ാഹ്മണീ - ണം സടുിം ഉവവസാമി സവ്വസാരവിഭേവണ ബഹ്മേണണ
േസാത്ഥി വാഅഇദവ്വം തി ഏേസാ ഇമസ്സ ആഗേമാ
(നനു ഷഷ്ഠീമുപവസാമി സർവസാരവിഭേവന ാഹ്മേണന സ്വസ്തി വാചയിത 
വ്യമിേലേഷാഽസ്യാഗമഃ )
വിദൂഷകഃ - അട്ടമീ ഖു അജ്ജ (അഷ്ടമീ ഖല്വദ്യ )

ാഹ്മണീ - പമാ(ദാ)േദാ അദിക്കേമാ കിേദാ അജ്ജ പൂആ ണിവ്വത്തീഅദി
( മാദാദ് അതി മഃ കൃതഃ അദ്യ പൂജാ നിർവർത്യേത )
വിദൂഷകഃ - (അണവദാവദാഏ?) പദാണസ്സ അണുേക്കാേസാ വിഅ പഡിഭാദി
(ജനാന്തികം) രദണിഏ ! കിം കരിസ്സം
((അണവദാവദാഏ?) ദാനസ്യാനുേ ാശ ഇവ തിഭാതി രദനിേക കിം
കരിഷ്യാമി )
േചടീ - (അപവാര്യ) കിംണുഖു തസ്സ ജണസ്സ ദാദവ്വം ഭവിസ്സദി ത്തി ഏദണ്ണിമി 
ത്തം ഭട്ടിദാരഓ സന്തപ്പദി ത്തി ഭട്ടിദാരിആ തവ ഹേത്ഥ ദഇഅ അയ്യഉത്തം
അണിരിണം കരിസ്സാമി തി ഏവം കേരദി താ ഗഹ്ന ഏദം
(കി ഖലു തൈസ്മ ജനായ ദാതവ്യം ഭവിഷ്യതീേത്യതന്നിമിത്തം ഭർതൃദാരകഃ
സംതപ്യത ഇതി ഭർതൃദാരികാ - തവ ഹേസ്ത ദത്ത്വാര്യപു മനൃണം കരിഷ്യാമീ 
േത്യവം കേരാതി തദ് ഗൃഹൈണതത് )

ാഹ്മണീ - ഉദഅസമ്ഭവദാഏ മുത്താവളീഏ തവ അ ദുള്ളഹദാഏ ഉവആേരാ
വിസ്സരിേദാ ഗഹ്ണ ഏദം (ദദാതി)
(ഉദകസംഭവതയാ മുക്താവല്യാസ്തവ ച ദുർലഭതേയാപചാേരാ വി തഃ ഗൃഹാ 
ൈണതത് )
വിദൂഷകഃ - (ഗൃഹീത്വാ) സവ്വം ദാവ ചിട്ടദു േരാദിദീ വിഅ േഹാദീഏ ദിട്ടീ
(സർൈവ താവത് തിഷ്ഠതു േരാദിതീവ ഭവത്യാ ദൃഷ്ടിഃ )

ാഹ്മണീ - േദവഉളധൂേമണ േരാദാവിദാ (േദവകുലധൂേമൻ േരാദിതാ )
വിദൂഷകഃ - സാവിദാസി തത്തേഹാദാ ചാരുദേതണ, ജഇ അളിഅം ഭണാസി
(ശാപിതാസി ത ഭവതാ ചാരുദേത്തന, യദ്യലീകം ഭണസി )

ാഹ്മണീ - ഹദ്ധി (ഹാ ധിക് )
(നി ാന്താ )
വിദൂഷകഃ - ഏസാ വാആഏ ദുക്ഖം രക്ഖിഅ അ ഹി സൂഇഅ ഗആ (ഉപഗ 
മ്യ) േഭാ ! ഇദം
(ഏഷാ വാചാ ദുഃഖം രക്ഷിത്വാ ഭിഃ സൂചാേയത്വാ ഗതാ േഭാഃ ! ഇദം )
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നായകഃ - കിേമതത്
വിദൂഷകഃ - സരിസകുളദാരസങ്ഗഹസ്സ ഫളം (സദൃശകുലദാരസം ഹസ്യ
ഫലം )
നായകഃ - കിം ാഹ്മണീ മാമനുകമ്പേത
വിദൂഷകഃ - ഏവം വിഅ (ഏവമിവ )
നായകഃ - ധിഗാത്മാനം അദ്യ ഹേതാഽസ്മി
മയി വ്യക്ഷയക്ഷീേണ ീ േവ്യണാനുകമ്പിതഃ
അർത്ഥതഃ പുരുേഷാ നാരീ യാ നാരീ സാർത്ഥതഃ പുമാൻ �
വിദൂഷകഃ - തത്തേഹാദീ ഹിഅഏണ തുമം യാേചദി അഹം സീേസണ
െയൗേചമി ഗഹ്ന ഏദം
(ത ഭവതീ ഹൃദേയന ത്വാം യാചേത അഹം ശീർേഷണ യാേച ഗൃഹാൈണത 
ത് )
നായകഃ - തഥാ (ഗൃഹീത്വാ) വയസ്യ ! ഇമാം മുക്താവലീം ഗൃഹീത്വാ വസന്തേസ 
നായാഃ സകാശം ഗച്ഛ
അർേത്ഥഷു കാമമുപലഭ്യ മേനാരേഥാ േമ

ീണാം ധേനഷ്വനുചിതം ണയം കേരാതി
മാേന ച കാര്യകരേണ ച വിളംബമാേനാ
ധിഗ് േഭാഃ ! കുലം ച പുരുഷസ്യ ദരി താം ച �
വിദൂഷകഃ - അേഹാ അപ്പമുള്ളസ്സ സുവണ്ണഭണ്ഡഅസ്സ കിേദ ൈവ: സദസഹസ്സമു 
ള്ളാ മുതാവളീ ണീആഇദവ്വാ
(അേഹാ അ മൂല്യസ്യ സുവർണഭാണ്ഡകസ്യ കൃേത ശതസഹ മൂല്യാ മുക്താവ 
ലീ നിര്യാതയിതവ്യാ )
നായകഃ - വയസ്യ ! മാ ൈമവം
യം സമാലക്ഷ്യ വിശ്വാസം ന്യാേസാഽസ്മാസു കൃതസ്തയാ
തൈസ്യതന്മഹേതാ മൂല്യം ത്യയസ്യ ദീയതാം
(നി ാന്താ സർേവ !)
തൃതീേയാഽങ്കഃ
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ചതുർേത്ഥാഽങ്കഃ

അഥ ചതുർേത്ഥാഽങ്കഃ
(തതഃ വിശതി േസാത്കണ്ഠാ വസന്തേസനാ, ചി ഫലകാമാദായ വർതികാ 
കരണ്ഡഹസ്താ േചടീ ച !)
ഗണികാ - ഹേഞ്ജ! േപക്ഖാസ സരിസീ തസ്സ ജണസ്സ്
(ഹേഞ്ജ ! പശ്യസി സദൃശീ തസ്യ ജനസ്യ )
േചടീ - അ ഏ തസ്സി ഹത്ഥിവിമദ്ദേകാളാഹേള ബഹുമാണപയ്യത്ഥാഏ
ദിട്ടീഏ ദൂരേദാ ദിട്ടീ സീ ഭട്ടിദാരഓ ഈദിേസാ ഏവ്വ
(അ േക തസ്മിൻ ഹസ്തിവിമർദേകാലാഹേല ബഹുമാനപര്യസ്തയാ ദൃഷ്ട്വാ
ദൂരേതാ ദൃഷ്ടഃ സ ഭതൃദാരക ഈംദൃശ ഏവ )
ഗണികാ - തുമം ദാവ ദക്േഖാ േവസവാസജേണാ തി ജണവാദം പൂരഅന്തീ
അളിഅം ഭണാസി
(ത്വം താവദ് ദേക്ഷാ േവശവാസജന ഇതി ജനവാദം പൂരയന്ത്യലീകം ഭണസി )
േചടീ - കിം ഏദം േവസവാസജേണാ സേവ്വാ ദക്ഖിേണാ േഹാഇ് തി േപക്ഖദു
അ ആ ചമ്പആരാേമ പിചുമന്ദാ ജാഅന്തി അദിസരിസ തി മം ഹിഅഅം
അഹിരമദി പരമത്ഥേദാ ഏവ്വ പസംസീഅേദി ണം കാമേദേവാ
(കിേമതദ് േവശവാസജനഃ സർേവാ ദക്ഷിേണാ ഭവതീതി പശ്യത്വ കാ
ചമ്പകാരാേമ പിചുമന്ദാ ജായേന്ത അതിസദൃശ ഇതി മമ ഹൃദയമഭിരമേത
പരമാത്ഥാത് ഏവ ശസ്യേത നനു കാമേദവഃ )
ഗണികാ - ഹേഞ്ജ സഹീജേണണ അവഹൈസണീഅത്തണം അേത്തണീ
പരിഹരാമി
(ഹേജ്ജ സഖീജേനനാപഹസനീയത്വമാത്മനഃ പരിഹരാമി )
േചടീ - ഏദം ജുജ്ജഇ സഹീജണസപതിഓ ഗണിആജേണാ ണാം
(ഏതദ് യുജ്യേത സഖീജനസപത്നീേകാ ഗണികാജേനാ നാമ )
(തതഃ വിശേത്യംഭരണഹസ്താപരാ േചടീ )
േചടീ - സുഹം അ ആഏ (സുഖമ കായാഃ )
ഗണികാ - ഹേഞ്ജ സാഅദം േദ (ഹേഞ്ജ ! സ്വാഗതം േത )
േചടീ - അ ഏ അത്താ ആണേവദി - ഇദം ദുവാരം പവിട്ടം േപാക്ഖരം
ഉവാവത്തിദം പവഹണം തുവരമാണമണ്ഡണാ ഗഹദാവഉണ്ഠണാ ആഅച്ഛദു തി
ഇഹ അളങ്കാരം അളങ്കേരദു അ ആ
(അ േക അംബാജ്ഞാപയതി ഇദം ദ്വാരം വിഷ്ട ൈെപൗഷ്കരമുപാവർ 
തിതം വഹണം തത് ത്വരമാണമണ്ഡനാ ഗൃഹീതാവഗുണ്ഠനാഗച്ഛത്വിതി
ഇഹാലങ്കാരമലങ്കേരാത്വ കാ )
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ഗണികാ - കിം അയ്യചാരുദേത്താ മണ്ഡഇസ്സിദി (കിമാര്യചാരുദേത്ത മണ്ഡയി 
ഷ്യതി )
േചടീ - ണഹി, േജണ അളങ്കാേരാ േപസിേദാ േസാ രാ അ സാേളാ സപ്ഠാേണാ
(നഹി, േയനാലങ്കാരഃ േ ഷിതഃ സ രാജസ്യാലഃ സംസ്ഥാനഃ )
ഗണികാ - അേവഹി അവിണീേദ (അേപഹ്യവിനീേത )
േചടീ - പസീ പസീ അ ആ സേന്ദസം ഖു അഹം മേന്തമി (പാദേയാഃ
പതതി )
( സീദതു സീദത്വ കാ സേന്ദശം ഖല്വഹം മ േയ )
ഗണികാ - ഉേഠഹി ഉേഠഹി കുസേന്ദസം അസൂആമി, ണ തുവം
(ഉത്തിേഷ്ഠാത്തിഷ്ഠ കുസേന്ദശമസൂയാമി, ന ത്വാം )
േചടീ - കിം അഹം അതം ഭണാമി (കിമഹമംബാം ഭണാമി)
ഗണികാ - ഭേണഹി അതം - ജദാ അയ്യചാരുദേത്താ അഭിസാരഇദേവ്വാ തദാ
മേണ്ഡമി തി
(ഭണാംബാം-യദാര്യചാരുദേതാഽഭിസാരഥിതവ്യസ്തദാ മണ്ഡയാമീതി )
േചടീ - തഹ (തഥാ )
(നിി ാന്താ )
(തതഃ വിശതി സജ്ജലകഃ )
സജ്ജലകഃ - കൃത്വാ നിശായാം വചനീയേദാഷം
നി ാം ച ഹിത്വാ തിമിരം ഭയം ച
സ ഏവ സൂേര്യാദ്യമന്ദ്വീര്യഃ
ശൈനർദിവാ ച ഇവാസ്മി ഭീതഃ �
ദ്വിഷ്ടയാ കർമാേന്ത ഭാതം യാവദിദാനീം വസന്തേസനായാഃ പരിചാരികായാ
മദനികായാ നി യാർത്ഥം മേയദം കൃതം (പരി മ്യ) ഇദം വസന്തേസനായാ
ഗൃഹം യാവത് വിശാമി ( വിശ്യ) കി ഖല്വഭ്യന്തരസ്ഥാ മദനികാ അഥവാ,
പൂർവാേഹ്ന ഗണികാനാമഭ്യന്തേര സാന്നിധ്യം അതസ്തൈ വ തയാ ഭവിതവ്യം
യാവച്ഛബ്ദാപയാമി മദനിേക മദനിേക !
േചടീ - (ആകർണ്യ) സജ്ജളഅസ്സ വിഅ സേരാ വാവുദാ അ ആ താ
ഉവസപ്പിസ്സം (ഉപഗമ്യ) ഇഅഹ്മി
(സജ്ജലകേസ്യവ സ്വരഃ വ്യാപൃതാ കാ തദുപസർപിഷ്യാമി ഇയമസ്മി )
സജ്ജലകഃ - ഇതസ്താവത്
േചടീ - കിം തുവം സങ്കിദ്വേണ്ണാ വിഅ (കിം ത്വം ശങ്കിതവർണ ഇവ )
സജ്ജലകഃ - ന ഖലു, കിഞ്ചിത് കഥയിതുകാമഃ
ഗണികാ - ഹേഞ്ജ ! ഇമം ചിത്തഫളഅം സഅണീഏ് ട്ടാേവഹി (വിേലാക്യ)
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കഹിം ഗആ ഹദാസാ അഹവ അദൂരഗആഏ േഹാദവ്വം ജാവ ണം േപക്ഖിസ്സം
(പരി മ്യാവേലാക്യ) അേമ്മാ ഇഅം സാ അദിസിണിദ്ധാഏ ദിട്ടീഏ േകണ വി
മണുേസ്സണ പിബന്തീ വിഅ സഹ മന്തഅന്തീ ചിട്ടഇ തേക്കമി ഏേസാ േജാ
േകാ വി ക്കഏണ മം യാേചദി
(ഹേഞ്ജ ! ഇദം ചി ഫലകം ശയനീേയ സ്ഥാപയ കു ഗതാ ഹതാശാ
അഥവാ അദൂരഗതയാ ഭവിതവ്യം യാവേദനാം േ ക്ഷിേഷ്യ അേമ്മാ ഇയം
സാതിസ്നിഗ്ധയാ ദൃഷ്ട്യാ േകനാപി മനുേഷ്യണ പിബന്തീവ സഹ മ യമാണാ
തിഷ്ഠതി തർകയാേമ്യഷ യഃേകാഽപി േയണ മാം യാചേത )
സജ്ജലകഃ - യതാം രഹസ്യം
ഗണികാ - അജുത്തം പരരഹസ്സം േസാഢും, അഹം ഗമിസ്സം
(അയുക്തം പരരഹസ്യം േ ാതും അഹം ഗമിഷ്യാമി )
സജ്ജലകഃ - അപി വസന്തേസനാ (ഇത്യർേദ്ധാേക്ത)
ഗണികാ - അഹം അഹിഈദാ ഏദാഅം കഹാഅം േഹാദു, സുണിസ്സം ദാവ
ഭവിസ്സദി (പുനഃ തിനിവൃത്യ സ്ഥിതാ )
(അഹമധികൃൈതതസ്യാം കഥായാം ഭവതു, േ ാഷ്യാമി താവദ് ഭവിഷ്യതി )
സജ്ജലകഃ - കിം ദാസ്യതി ത്വാം നി േയണ
ഗണികാ - സീ ഏവ്വ ഏേസാ േഹാദു, സുണിസ്സം (സ ഏൈവഷഃ ഭവ 
തു,േ ാഷ്യാമി )
േചടീ - സജളഅ മമപ്പദാണം പുഢമം ഏവ അ ആഏ ഉത്തം
(സജ്ജലക! മമ ദാനം ഥമേമവാ കേയാക്തം )
സജ്ജലകഃ - േതന ഹീമമൈസ്യ യച്ഛ ഏവം വക്തവ്യാ ച -
അയം തവ ശരീരസ്യ മാണാദ്വിവ നിർമിതഃ
അ കാേശ്യാ ഹ്യലങ്കാേരാ മേത്സ്നഹാദ് ധാര്യതാമിതി �
േചടീ - േപക്ഖാമി ദാവ (പശ്യാമി താവത് )
സജ്ജലകഃ - ഗൃഹ്യതാം (ദർശയതി )
േചടീ - ദിട്ടപുരുേവാ വിഅ അഅം അളങ്കാേരാ (ദൃഷ്ടപൂർവ ഇവായമലങ്കാരഃ )
ഗണികാ - മമേകരഓ വിഅ അഅം അളങ്കാേരാ (മദീയ ഇവായമലങ്കാരഃ )
േചടീ - ഭണാഹി ഭണാഹി േകാ ഇമസ്സ ആ  അേമാ (ഭണ ഭണ േകാഽസ്യാഗമഃ )
സജ്ജലകഃ - ത്വേത്സ്നഹാത് സാഹസം കൃതം
ഉേഭ - ഹം, സാഹസിഓ (ഹം, സാഹസികഃ )
േചടീ - (ആത്മഗതം) ആാ, അ ആഏ ഖു ഇമസ്സ് ആഇദീ കമ്മദാരുണദാഏ
ഉേവ്വഅണീആ സംവുത്താ ( കാശം) ഹദ്ധി മം കിേദ ഉഭഅം സംസഇദം
സംവുത്തം തവ സരീരം ചാരിതം ച
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ആ, അ കായാഃ ഖല്വസ്യാകൃതിഃ കർമദാരുണതേയാേദ്വജനീയാ സംവൃതാ
ഹാ ധിഗ് മമ കൃേത ഉഭയം സംശയിതം സംവൃത്തം –തവ ശരീരം ചാരി ം ച
സജ്ജലകഃ -ഉന്മത്തിേക ! സാഹേസ ഖലു ീർവസതി
േചടീ - അപണ്ഡിദീ ഖു സി േകാ ഹി ണാം ജീവിേദണ സരീരം വിക്കീണിസ്സദി
അഹ കസ്സ േഗേഹ ഇഅം വിസ്സാസവഞ്ചണാ കിദാ
(അപണ്ഡിതഃ ഖല്വാസി േകാ ഹി നാം ജീവിേതന ശരീരം വിേ ഷ്യതി അഥ
കസ്യ േഗേഹ ഇയം വിശ്വാസവഞ്ചനാ കൃതാ )
സജ്ജലകഃ - യഥാ ഭാേത മയാ തം - േ ഷ്ഠിചത്വേര തിവസതി
സാർത്ഥവാഹപു ശ്വാരുദേത്ത നാമ
ഉേഭ - ഹും
സജ്ജലകഃ - അയി,
വിഷാദ സ്തസർവാംഗീ സം േമാത്ഫുല്ലേലാചനാ
മൃഗീവ ശരവിദ്ധാംഗീ കമ്പേസ ചാനുകമ്പേസ �
േചടീ - സച്ചം ഭണാഹി സത്ഥവാഹകുേള സാഹസം കര േന്തണ തുഏ േകാച്ചി
കുളവുേത്താ സേത്ഥണ അത്ഥി പരിക്ഖേദാ വാവാദിദീ വാ
(സത്യം ഭണ സാർത്ഥവാഹകുേല സാഹസം കുർവതാ ത്വയാ കശ്ചിത് കുലപു ഃ
ശേ ണാസ്തി പരിക്ഷേതാ വ്യാപാദിേതാ വാ )
ഗണികാ - സുഠു, മഏ ൈവി പുച്ഛിദവ്വം ഏദാഏ് പുച്ഛിദം (സു , മയാപി ഷ്ടവ്യ 
േമതയാ പൃഷ്ടം )
സജ്ജലകഃ - മദനിേക ഏതാവത് കിം ന പര്യാപ്തം, ദ്വിതീയമപ്യകാര്യം
കരിഷ്യാമി ന ഖ്രല്വ ശേ ണ കശ്ചിത് പരിക്ഷേതാ വ്യാപാദിേതാ വാ
േചടീ - സജ്ജളഅ ! സഞ്ചം (സജ്ജലക സത്യം )
സജ്ജലകഃ - സത്യം
േചടീ - സാഹു സജ്ജളഅ പിഅം േമ (സാധു സജ്ജലക ! ിയം േമ )
(സജ്ജലക ശൃണു അ കായാ അയമലങ്കാരഃ ഏവമിവ )
സജ്ജലകഃ - കിം കിം ിയമിത്യാഹ ഈദൃശം മദനിേക!
ത്വേത്സ്നഹബദ്ധഹൃതദേയാ കേരാമ്യകാര്യം
സ ഷ്ടപൂർവപുരുേഷഽപി കുേല സൂതഃ
രക്ഷാമി മന്മഥഗൃഹീതാമിദം ശരീരം
മി ം ച മാം വ്യപദിശസ്യപരം ച യാസി �
േചടീ - സജ്ജളഅ സുണാഹി അ ആഏ അഅം അളങ്കാേരാ (കർേണ) ഏവം
വിഅ
സജ്ജലകഃ - ഏവം
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അജ്ഞാനാദ് യാ മയാ പൂർവം ശാഖാ പേഞ്ചർവിേയാജിതാ
ഛായാർഥീം ീഷ്മസന്തപ്തസ്താേമവ പുനരാ ിതഃ �
ഗണികാ - സന്തപ്പദി തി തേ മി ഏേദണ അകയ്യം കിദം തി
(സംതപ്യത ഇതി തർകയാമി ഏേതനാകാര്യം കൃതമിതി )
സജ്ജലകഃ - മദനിേക ഏവം ഗേത കിം കർത്തവ്യം
േചടീ - തഹിം ഏവ ണിയ്യാേദഹി ണഹി മണ്ഡഇസ്സദി അ ആ
(തൈ വ നിര്യാതയ, നഹി മണ്ഡയിഷ്യത്യ കാ )
സജ്ജലകഃ - അേഥദാനീം േസാഽമർഷാന്മാം േചാര ഇതി രക്ഷിപുരുൈഷർഗൃഹ 
യിഷ്യതി േചദ കിം കരിഷ്യാമി
േചടീ - മാ ഭാആഹി ഭാആഹി കുളവുേത്താ ഖു േസാ ഗുണാണം പരിതുസ്സദി
(മാ ബിഭീഹി ബിഭീഹി കുലപു ഃ ഖലു സ ഗുണാനാം പരിതുഷ്യതി )
ഗണികാ - സാഹു ഭേ അവത്തവ്വാസി അളങ്കിദാ േവിഅ ഏേദണ വഅേണണ
(സാധു ഭേ ! അവക്തവ്യാസ്യല േതൈവേതന വചേനന )
സജ്ജലകഃ - സർവഥാ ന ശക്ഷ്യാമ്യഹം ത ഗ ം
േചടീ - അഅം അേേണ്ണാ ഉവാഓം (അയമന്യ ഉപായഃ )
ഗണികാ - ഏേദ ഗുണാ േവസാവാസസ്സ (ഏേത ഗുണാ േവശവാസസ്യ )
സജ്ജലകഃ - േകാഽന്യ ഉപായഃ..
േചടീ - ണം തവ രൂവഞ്ഞാ അ ആാ അവിഃ സത്ഥവാഹപുേതാ അ
(നനു തവ രൂപജ്ഞാ കാപി സാർഥവാഹപു ശ്ച )
സജ്ജലകഃ - ന ഖലു
േചടീ - േതണ ഹി ഇമം ദാവ അളങ്കാരം തസ്സ സത്ഥവാഹപുത്തസ്സവഅണാദീ
അ ആഏ ണിയ്യാേദഹി ഏവം ച കിേദ തുവം രക്ഖിേദാ, േസാ അേയ്യാ അ
അണിവ്വിേണ്ണാ ഭവിസ്സദി അഹം ൈച പീഡിദാ ണ ഭവിസ്സം ആദു അ അം ച
പുേണാ വഞ്ചിഅ പുേണാ ഏവ്വ ദാസഭാേവാ ഭേവ
(േതന ഹീമം താവദലങ്കാരം തസ്യ സാർഥവാഹപു സ്യ വചനാദ കാൈയ
നിര്യാതയ ഏവം ച കൃേത ത്വം രക്ഷിതഃ, സ ആര്യശ്ചാനിർവേണ്ണാ ഭവിഷ്യതി
അഹം ച പീഡിതാ ന ഭവിഷ്യാമി അഥവാ അ കാം ച പുനർവഞ്ചയിത്വ
പുനേരവ ദാസഭാേവാ ഭേവത് )
സജ്ജലകഃ - മദനിേക ! ീേതാഽസ്മി
ഗണികാ - േഭാദു അബ്ഭന്തരം പവിസിഅ ഉവവിസാേമി (വത്വഭ്യന്തരം വി 
േശ്യാപവിശാമി )
(തഥാ കേരാതി )
േചടീ - സജ്ജളഅ ! ആഅച്ഛ, കാമേദവഉേള മം പഡിവാേളഹി അഹം ഓസരം

https://thalilakkam.in/



ചാരുദത്തം - ഭാസൻ 46

ജാണിഅ അ ആഏ ണിേവേദമി
(സജ്ജലക ആഗച്ഛ, കാമേദവകുേല മാം തിപാലയ അഹമവസരം ജ്ഞാത്വാ 

കാൈയ നിേവദയാമി )
സജ്ജലകഃ - ബാഢം
(നി ാന്തഃ )
(തതഃ വിശത്യപരാ േചടീ )
േചടീ - സുഹം അ ആഏ ഏേസാ സത്ഥവാഹപുത്തസ്സ സആസാേദാ േകാച്ചി
ബഹ്മേണാ ആഅേദാ അ അം േപക്ഖിഢും
(സുഖമ കായാഃ. ഏഷ സാർത്ഥവാഹ സ്യ സകാശാത് കശ്ചിദ് ാഹ്മണ
ആഗേതാഽ കാം ം )
ഗണികാ - (സാദരം) ഗച്ഛ, സിഗ്ധം പേവേസഹി ണം (ഗച്ഛ, ശീ ം േവശ 
ൈയനം )
േചടീ - തഹ (ഉപസൃത്യ) ഏദു ഏദു അേയ്യാ (തഥാ ഏത്വത്വാര്യ )
( വിശ്യ)
വിദൂഷകഃ - (സർവേതാ വിേലാക്യ) അേഹാ ഗണിആവാഡസ്സ സസ്സിരീ 
അദാ ണാണാപട്ടണസമാഗേദഹി ആആമിഏഹി പുതആ വാഈഅന്തി
സംഓജഅൈന്തി അ ആഹാരപ്പആരാണി വീണാ അന്തി സുവണ്ണആരാ
അളങ്കാരപ്പആരാണി ആദേരണ േജാജഅന്തി
(അേഹാ ഗണികാവാടസ്യ സ ീകതാ നാനാപട്ടണസമാഗൈതരാഗമിൈകഃ
പുസ്തകാനി വാച്യേന്ത സംേയാജ്യേന്ത ചാഹാര കാരാഃ വീണാ വാദ്യേന്ത
സുവർണകാരാ അലങ്കാര കാരാനാദേരണ േയാജയന്തി )
േചടീ - ഏസാ അ ആ ഉവസപ്പദു അേയ്യാ (ഏഷാ കാ ഉപസർപത്വാര്യഃ )
വിദൂഷകഃ - (ഉപഗമ്യ) േസാത്ഥി േഹാദീഎ (സ്വസ്തി ഭവൈത്യ )
ഗണികാ - സാഅദം അയ്യസ്സ ഹേഞ്ജ ! ആസണം അയ്യസ്സ പാേദാദഅം ച
(സ്വാഗതമാര്യസ്യ ഹേഞ്ജ !ആസനമാര്യസ്യ പാേദാദകം ച )
വിദൂഷകഃ - (ആത്മഗതം) സവ്വം ആേണദു വജിഅ േഭാഅണം
(സർവമാനയതു വർജയിത്വ േഭാജനം )
േചടീ - ജം അ ആ ആണേവേദി (ആസനം ദദാതി പാേദാദകം ച ) ഉവവിസദു
അേയ്യാ
(യദ കാജ്ഞാപയതി ഉപവിശത്വാര്യഃ )
വിദൂഷകഃ - (ഉപവിശ്യ) പഡിച്ഛദു ആസണം േഭാദീ അഹം കിഞ്ചി ഭണിഢും
ആഅേദാ
( തീച്ഛത്വാസനം ഭവതീ അഹം കിഞ്ചിദ് ഭണിതുമാഗതഃ )
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ഗണികാ - (ഉപവിശ്യ) അവഹിദഹ്യി (അവഹിതാസ്മി )
വിദൂഷകഃ - േകതിഅമത്തം ഖു തസ്സ അളങ്കാരസ്സ മുള്ളപ്പമാണം
(കിയന്മാ ം ഖലു തസ്യാലങ്കാരമ്യ മൂല്യ മാണം )

ഗണികാ - കിംണിമ്മിത്തം ഖു അേയ്യാ പുച്ഛദി | (കിന്നിമിത്തം ഖല്വാര്യഃ
പൃച്ഛതി )
വിദൂഷകഃ - സുണാദു േഭാദീ തത്തേഹാേദാ ചാരുദത്തസ്സ ഗുണപ്പച്ചാഅണണിമി 
ത്തം ഖു തുഏ അളങ്കാേരാ തഹിം ണിക്ഖിേതാ േസാ േതണ ജൂേഢ ഹാരിേദാ
(ശൃേണാതു ഭവതീ ത ഭവതശ്ചാരുദത്തസ്യ ഗുണ ത്യായനനിമിത്തം ഖലു
ത്വയാലങ്കാരസ്തസ്മിൻ നിക്ഷിപ്തഃ സ േതന ദ േത ഹാരിതഃ )
ഗണികാ - ജൂേദ ജുജഇ തേദാ തേദാ (ദ േത യുജ്യേത തതസ്തതഃ )
വിദൂഷകഃ - തേദാ േതസ്സ അളങ്കാരസ്സ മുള്ള ദം ഇമം മുത്താവേളി പഡിച്ഛദു
േഭാദീ
(തതസ്തസ്യാലങ്കാരസ്യ മൂല്യഭൂതാമിമാം മുക്താവലീം തീച്ഛതു ഭവതീ )
ഗണികാ - (ആത്മഗതം) ധിക് ഖു ഗണിആഭാവം ലുദ്ധതി മം തുളആദി ജഈം
ണ പഡിേച്ഛ സീ ഏവ്വ േദാേസാ ഭവിസ്സദി ( കാശം) ആേണദു അേയ്യാ
(ധിക് ഖലു ഗണികാഭാവം ലുേബ്ധതി മാം തുലയതി യദി ന തീച്ഛാമി, സ ഏവം
േദാേഷാ ഭവിഷ്യതി ആനയത്വാര്യഃ )
വിദൂഷകഃ - ഇദം ഗഹൃദു േഭാദീ (ഇദം ഗൃഹ്ണാതു ഭവതീ )
ഗണികാ- (ഗൃഹീത്വാ) പഡിച്ഛിദം തഏ തി അേയ്യാ ണിേവദദു
( തീഷ്ടം തേയത്യാേര്യാ നിേവദയതു )
വിദൂഷകഃ - (ആത്മഗതം) േകാ വി ഉവആേരാ വി ണ ഏദാഏ ഭണിേദാ
( കാശം) ഏവം േഹാദു (ദത്ത്വാ നി ാന്തഃ )
(േകാഽപ പചാേരാഽപി ൈനതയാ ഭണിതഃ ഏവം ഭവതു )
ഗണികാ - സാഹു ചാരുദത്ത സാഹു ഭാഅേധഅപരിവുത്തദാഏ ദസാഏ
മാണാവെമൗണിദം രക്ഖിദം
(സാധു !ചാരുദത്ത സാധു ഭാഗേധയപരിവൃത്തതായാം ദശായാം മാനാവമാനിതം
രക്ഷിതം )
( വിശ്യ)
മദനികാ - അ ഏ ! സത്ഥവാഹപുത്തസ്സ സആസാദീ േകാച്ചി മണുസ്സീ
ആഅദീ ഇച്ഛഇ അ അം േപക്ഖിഉം
(അ േക സാർഥവാഹപു സ്യ സകാശാത കശ്ചിദ് മനുഷ്യ ആഗത ഇച്ഛത്യ 

കാം ദൃ ം )
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ഗണികാ - കിം ദിട്ടപുരുേവാ ണവദംസേണാ വാ (കിം ദൃഷ്ടപൂർേവാ നവദർശ 
േനാ വാ )
മദനികാ - അ ഏ ണഹി, തസ്സേകരഓ തി േമ പഡിഭാദി
(അ േക നഹി, തദീയ ഇതി േമം തിഭാതി )
ഗണികാ - ഗച്ഛ പേവേസഹി ണം (ഗച്ഛ, േവശൈയനം

മദനികാ - തഹ (തഥാ )
(നി ാന്താ )
ഗണികാ - അേഹാ രമണിജദാ അജ് ദിവസസ്സ (അേഹാ രമണീയതാദ്യ
ദിവസസ്യ )
(തതഃ വിശതി മദനികാ സജലേകന സഹ )
സജ്ജലകഃ - കഷ്ടാ ഖല്വാത്മശങ്ക നാമ,
യഃ കശ്ചിച്ചകിതഗതിർൈനിരീക്ഷേത മാം
സം ാേന്താ ദുതമുപസർപതി സ്ഥിേതാ വാ
സവീസ്താം ലയതി േദാഷേതാ മേനാ േമ
ൈസ്വർേദാൈഷർഭവതി േഹി ശങ്കിേതാ മനുഷ്യഃ �
മദനികാ - ഏസാ അ ആ ഉവസപ്പദു അേയ്യാ (ഏഷാ കാ ഉപസർപത്വാര്യഃ
)
സജ്ജലകഃ - (ഉപസൃത്യ) സുഖം ഭവൈത്യ
ഗണികാ - സാഅദം അയ്യസ്സ ഹേഞ്ജ ! ആസണം േദദു അയ്യസ്സ
(സ്വാഗതമാര്യസ്യ ഹേഞ്ജ ആസനം ദീയതാമാര്യായ )
സജ്ജലകഃ - ഭവതും ഭവതു ഗൃഹീതമാസനം ത്വരിതതരമനുേഷ്ഠയം കിഞ്ചിത്
കാര്യമസ്തി
ഗണികാ - ഏവം, ഭണാദു അേയ്യാ (ഏവം, ഭണത്വാര്യഃ )
സജ്ജലകഃ - ആര്യചാരുദേത്തനാസ്മി േ ഷിതഃ - യസ്താവദലങ്കാേരാ മമ ഹേസ്ത
നിക്ഷിപ്തഃ, സ ത്വസംേഭാഗമലിനതയാ ഗൃഹസ്യാസാന്നിധ്യാത് േകാഡുംബികാ 
നാം ദുരാരക്ഷ തദ് ഗൃഹ്യതാം ഇതി
ഗണികാ - ഇമം തസ്സ ചാരുദത്തസ്സ േദദു അേയ്യാ (ഇദം തൈസ്മ ചാരുദത്തായ
ദദാത്വാര്യഃ )
സജ്ജലകഃ - ഭവതി ! ന ഖല്വഹം ഗച്ഛാമി
ഗണികാ - അഹം ജാണാമി തസ്സ േഗേഹ സാഹസം കരിഅ ആണീേദാ അഅം
അളങ്കാേരാ തസ്സ ഗുണാണി അണുകേമ്പദു അേയ്യാ
(അഹം ജാനാമി തസ്യ േഗേഹ സാഹസം കൃത്വാനീേതാഽയമലങ്കാരഃ തസ്യ
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ഗുണാനനുകമ്പതാമാര്യഃ )
സജ്ജലകഃ - (ആത്മഗതം) കഥം വിദിേതാഽസ്മ്യനയാ
ഗണികാ - േകാ ഏത്ഥ, പവഹണം ദാവ അയ്യസ്സ (േകാഽ , വഹണം
താവദാൈയസ്യ )
മദനികാ - േണമിസേദ്ദാ വിഅ സുണീഅദി ആഅേദണ പവഹേണണ േഹാദ 
വ്വം
(േനമിശബ്ദ ഇവ യേത ആഗേതന വഹേണന ഭവിതവ്യം )
ഗണികാ - (ൈസ്വരാഭരേണർമദനികാമല ത്യ) ആരുഹദു അേയ്യാ അയ്യാഏ
സഹ പവഹണം
(ആേരാഹത്വാര്യ ആര്യയാ സഹ വഹണം )
മദനികാ - അ ഏ ! കിം ഏദം (അ േക കിേമതത് )
ഗണികാ - മാഖുമാഖു ഏവം മന്തിഅ അയ്യാ ഖു സി ദാർണിം സംവുത്താ ഗ ദു
അേയ്യാ
(മാഖലു മാഖേല്വവം മ യിത്വാ ആര്യാ ഖല്വസീദാനീം സംവൃത്താ ഗൃഹ്വാത്വാ 
ര്യഃ )
(മദനികാം ഗൃഹീത്വാ സഞ്ജലകായ യച്ഛതി)
സജ്ജലകഃ - (ആത്മഗതം) േഭാഃ കദാ ഖല്വസ്യാഃ തികർത്തവ്യം ഭവിഷ്യതി
അഥവാ, ശാന്തം ശാന്തം പാപം
നരഃ ത പകാരാർഥീ വിപേത്താ ലഭേത ഫലം
ദ്വിഷതാേമവ കാേലാഽ േയാഽസ്യാ ഭവതു തസ്യ വാ �
(തഥാ സഹ നി ാന്തഃ സജ്ജലകഃ )
ഗണികാ - ചഉരിഏ് ! (ചതുരിേക )
( വിശ്യ)
േചടീ - അ ഏ ! എ അഹ്മി (അ േക ഇയമസ്മി )
ഗണികാ - ഹേഞ്ജ ! േപഖ്വ ജാഗരന്തീഏ മഏ സിവിേണാ ദിേഠാ ഏവം
(ഹേഞ്ജ ! പശ്യ ജാ ത്യാ മയാ സ്വപ്നീം ദൃഷ്ടഃ ഏവം )
േചടീ - പിഅം േമ, അമുദംകണാഡഅം സംവുത്തം
( ിയം േമഽമൃതാങ്കനാടകം സംവൃത്തം )
ഗണികാ - ഏഹി ഇമം അളങ്കാരം ഗഹ്ണിഅ അയ്യചാരുദത്തം അഭിസരിസ്സാ 
േമാ
(ഏഹീമമലങ്കാരം ഗൃഹീത്വാര്യചാരുദത്തമഭിസരിഷ്യാവഃ )
േചടീ - അ ഏ തഹ ഏദം പുണ അഭിസാരിആസഹാഅഭൂദം ദുദ്ദിണം
ഉണ്ണമിദം
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(അ േക തഥാ ! ഏതത് പുനരഭിസാരികാസഹായഭൃതം ദുർദിനമുന്നമിതം )
ഗണികാ - ഹദാേസ ! മാ ഹു വ ാേവഹി (ഹതാേശ മാ ഖലു വർദ്ധയ )
േചടീ - ഏദു ഏദു അ  ആ (ഏേത്വത്വ കാ )
(നി ാേന്ത )
ചതുര്േഥാഽങ്കഃ
അവസിതം ചാരുദത്തം
ശുഭം ഭൂയാത്

https://thalilakkam.in/




