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ബാലിേക! ശുകകുലെമൗലിമാലിേക! ഗുണ-
ശാലിനി! ചാരുശീേല! െചാല്ലീടു മടിയാെത
നീലനീരദനിഭൻ നിർമ്മലൻ നിരഞ്ജനൻ
നീലനീരജദലേലാചനൻ നാരായണൻ
നീലേലാഹിതേസവ്യൻ നിഷ് കളൻ നിത്യൻ പരൻ
കാലേദശാനുരൂപൻ കാരുണ്യനിലയനൻ
പാലനപരായണൻ പരമാത്മാവുതെന്റ
ലീലകൾ േകട്ടാൽ മതിയാകയിെല്ലാരിക്കലും.

ീരാമചരിതങ്ങളതിലും വിേശഷി
സാരമാെയാരു മുക്തിസാധനം രസായനം. 10
ഭാരതീഗുണം തവ പരമാമൃതമേല്ലാ
പാരാെത പറെക േക ൈപങ്കിളി െചാന്നാൾ.
ഫാലേലാചനൻ പരേമശ്വരൻ പശുപതി
ബാലശീതാംശുെമൗലി ഭഗവാൻ പരാപരൻ

ാേലയാചലമകേളാടരുൾെചയ്തീടിനാൻ.
ബാലിേക േക െകാൾക പാർവ്വതി ഭക്ത ിേയ!
രാമനാം പരമാത്മാവാനന്ദരൂപനാത്മാ-
രാമനദ്വയേനകനവ്യയനഭിരാമൻ
അ ിതാപസ വരാ േമ മുനിയുമാ-
െയ യും സുഖി വാണീടിനാെനാരു ദിനം. 20

ത ഷസ ത്ഥായ തൻ നിത്യകർമ്മവും െച
നത്വാ താപസം മഹാ സ്ഥാനമാരംഭിച്ചാൻ.
”പുണ്ഡരീേകാത്ഭേവഷ്ടപു ! ഞങ്ങൾ മുനി-
മണ്ഡലമണ്ഡിതമാം ദണ്ഡകാരണ്യത്തിനു
ദണ്ഡെമന്നിേയ േപാവാനായനു ഹിേക്കണം
പണ്ഡിതേ ഷ് ഠ! കരുണാനിേധ! തേപാനിേധ!
ഞങ്ങെളെപ്പരുവഴികൂേട്ടണമതിനിേപ്പാ-
ളി നിന്നയയ് േക്കണം ശിഷ്യരിൽ ചിലെരയും.”
ഇങ്ങെന രാമവാക്യമ ിമാമുനി േക
തിങ്ങീടും െകൗതൂഹലംപൂ ടനരുൾെച ഃ 30
”േനരുളള മാർഗ്ഗം ഭവാേനവർ ം കാട്ടീടുന്നി-
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താരുളളതേഹാ തവ േനർവഴി കാട്ടീടുവാൻ!
എങ്കിലും ജഗദനുകാരിയാം നിനെക്കാരു
സങ്കടം േവണ്ടാ വഴി കാട്ടീടും ശിഷ്യെരല്ലാം.”
’െചാ വിൻ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽനടെക്ക’ന്നവേരാടു
െചാല്ലി മാമുനിതാനുെമാ പിന്നാെല െചന്നാൻ.
അേന്നരം തിരി നിന്നരുളിെച്ച മുനി-
തേന്നാടു രാമച ൻ വന്ദി ഭക്തിപൂർവ്വംഃ
”നിന്തിരുവടി കനിഞ്ഞെങ്ങഴുന്നളളീടണ-
മന്തിേക ശിഷ്യജനമുണ്ടേല്ലാ വഴി േമ.” 40
എ േകട്ടാശീർവാദംെച ടൻ മന്ദം മന്ദം
െച തൻ പർണ്ണശാല പുക്കിരുന്നരുളിനാൻ.
പിെന്നയും േ ാശമാ ം നടന്നാരവരേപ്പാൾ
മുന്നിലാമ്മാറു മഹാവാഹിനി കാണായ് വ .
അേന്നരം ശിഷ്യർകേളാടരുളിെച്ച രാമ-
’നിന്നദി കടപ്പതിെന പായങ്ങളുളളു?’
എ േകട്ടവർകളും െചാല്ലിനാ’െര ദണ്ഡം
മന്നവ! നല്ല േതാണിയുെണ്ട ധരിച്ചാലും.
േവേഗന ഞങ്ങൾ കടത്തീടുന്നതു താനു-
മാകുലം േവണ്ട ഞങ്ങൾ ണ്ടേല്ലാ പരിചയം. 50
എങ്കിേലാ േതാണികേരറീടാ’െമന്നവർ െചാന്നാർ,
ശങ്കകൂടാെത ശീ ം േതാണിയും കടത്തിനാർ.

ീരാമൻ സാദി താപസകുമാരക-
ന്മാേരാടു ’നിങ്ങൾ കടന്ന േപാെക’ െചാന്നാൻ.
െച ടന ിപാദം വന്ദി കുമാരന്മാ-
െരാെന്നാഴിയാെത രാമവൃത്താന്തമറിയിച്ചാർ.

ീരാമസീതാസുമി ാത്മജന്മാരുമഥ
േഘാരമായുളള മഹാകാനനമകംപുക്കാർ.
ഝില്ലീഝങ്കാരനാദമണ്ഡിതം സിംഹവ്യാ -
ശല്യാദിമൃഗഗണാകീർണ്ണമാതപഹീനം 60
േഘാരരാക്ഷസകുലേസവിതം ഭയാനകം

രസർപ്പാദിപൂർണ്ണം ക രാഘവൻ െചാന്നാൻഃ
”ലക്ഷ്മണാ! നന്നായ് നാലുപുറവും േനാക്കിെക്കാൾക
ഭക്ഷണാർത്ഥികളേല്ലാ രക്ഷസാം പരിഷകൾ.
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വില്ലിനി നന്നായ് ഴിെയ ലയ് ക്കയും േവണം
നെല്ലാരു ശരമൂരിപ്പിടി െകാൾക ൈകയിൽ.
മുന്നിൽ നീ നടേക്കണം വഴിേയ ൈവേദഹിയും
പിന്നാെല ഞാനും നടന്നീടുവൻ ഗതഭയം.
ജീവാത്മപരമാത്മാക്കൾ മദ്ധ്യസ്ഥയാകും
േദവിയാം മഹാമായാശക്തിെയന്നതുേപാെല 70
ആവേയാർമ്മേദ്ധ്യ നടന്നീടുകേവണം സീതാ-
േദവിയുെമന്നാെലാരു ഭീതിയുമുണ്ടായ് വരാ.”
ഇത്തരമരുൾെച തൽ കാേരണ പുരു-
േഷാത്തമൻ ധനുർദ്ധരനായ് നടേന്നാരുേശഷം
പിന്നിട്ടാരുടെനാരു േയാജനവഴിയേപ്പാൾ
മുന്നിലാമ്മാറെങ്ങാരു പുഷ് കരിണിയും കണ്ടാർ.
കല് ഹാേരാൽപലകുമുദാംബുജരേക്താൽപല-
ഫുല്ലപുേഷ്പന്ദീവരേശാഭിതമച്ഛജലം
േതായപാനവുംെച വി ാന്തന്മാരായ് വൃക്ഷ-
ച്ഛായാഭൂതേല പുനരിരു യഥാസുഖം. 80
അേന്നരമാശു കാണായ് വന്നിതു വരുന്നത-
ത ന്നതമായ മഹാസത്വമത ാരവം
ഉ തവൃക്ഷം കരാേളാജ്ജ്വലദംഷ് ാന്വിത-
വ ഗഹ്വരം േഘാരാകാരമാരുണ്യേന ം
വാമാംസസ്ഥലന്യസ്ത ശൂലാ ത്തിങ്കലു
ഭീമശാർദൂലസിംഹമഹിഷവരാഹാദി
വാരണമൃഗവനേഗാചരജ ക്കളും
പൂരുഷന്മാരും കരേഞ്ഞറ്റവും തുളളി ളളി.
പച്ചമാംസങ്ങെളല്ലാം ഭക്ഷി ഭക്ഷി െകാ-

ച്ചത്തിലലറിവന്നീടിനാനതുേനരം. 90
ഉത്ഥാനംെച ചാപബാണങ്ങൾ ൈകെക്കാണ്ടഥ
ലക്ഷ് മണൻതേന്നാടരുൾെചയ്തിതു രാമച ൻഃ
”കേണ്ടാ നീ ഭയങ്കരനാെയാരു നിശാചര-
നു ന െടേനേര വരു ലഘുതരം.
സന്നാഹേത്താടു ബാണം െതാടു േനാക്കിെക്കാ
നി െകാളളുക ചിത്തമുറ കുമാര! നീ.
വല്ലേഭ! ബാേല! സീേത! േപടിയായ് േകതുെമേടാ!
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വല്ലജാതിയും പരിപാലി െകാൾവനേല്ലാ.
എന്നരുൾെച നിന്നാേനതുെമാന്നിളകാേത
വ ടനടുത്തിതു രാക്ഷസ വരനും. 100
നിഷ് ഠുരതരമവെനട്ടാശ െപാ ംവണ്ണ-
മട്ടഹാസംെചയ്തിടിെവട്ടീടുംനാദംേപാെല
ദൃഷ് ടിയിൽനി കനൽക്കട്ടകൾ വീഴുംവണ്ണം
പുഷ്ടേകാേപന േലാകം െഞ മാറുരെചയ്താൻഃ
”കഷ്ടമാഹന്ത കഷ്ടം! നിങ്ങളാരിരുവരും
ദുഷ് ടജ ക്കേളറ്റമുളള വൻകാട്ടിലിേപ്പാൾ
നില് ന്നതസ്തഭയം ചാപതൂണിരബാണ-
വല് ക്കലജടകളും ധരി മുനിേവഷം
ൈകെക്കാ മേനാഹരിയാെയാരു നാരിേയാടു-
മുൾക്കരുേത്തറുമതിബാലന്മാരേല്ലാ നിങ്ങൾ. 110
കിഞ്ചനഭയം വിനാ േഘാരമാം െകാടുങ്കാട്ടിൽ
സഞ്ചരിച്ചീടുന്നതുെമെന്താരുമൂലം െചാൽവിൻ.”
രേക്ഷാവാണികൾ േക തൽക്ഷണമരുൾെചയ്താ-
നിക്ഷ്വാകുകുലനാഥൻ മന്ദഹാസാനന്തരംഃ
”രാമെനെന്നനി േപെര െട പത്നിയിവൾ
വാമേലാചന സീതാേദവിെയന്നേല്ലാ നാമം.
ലക്ഷ് മണെന നാമമിവനും മൽേസാദരൻ
പുക്കിതു വനാന്തരം ജനകനിേയാഗത്താൽ,
രേക്ഷാജാതികളാകുമിങ്ങെനയുളളവെര-
ശ്ശിക്ഷി ജഗ യം രക്ഷിപ്പാനറിക നീ.” 120

ത്വാ രാഘവവാക്യമട്ടഹാസവും െച
വ വും പിളർെന്നാരു സാലവും പറിേച്ചാങ്ങി

ദ്ധനാം നിശാചരൻ രാഘവേനാടു െചാന്നാൻഃ
”ശക്തനാം വിരാധെനെന്നെന്ന നീ േകട്ടിട്ടിേല്ല?
ഇ ിേലാകത്തിെലെന്നയാരറിയാെതയുളള-
െത യും മുഢൻ ഭവാെനന്നിഹ ധരിേച്ചാൻ ഞാൻ.
മത്ഭയംനിമിത്തമായ്താപസെരല്ലാമിേപ്പാ-
ളി േദശെത്ത െവടിെഞ്ഞാക്കേവ ദൂെരേപ്പായാർ.
നിങ്ങൾ ജീവിക്കയിലാശയു ളളിെലങ്കി-
ലംഗനാരത്നെത്തയുമായുധങ്ങളും െവടി- 130
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െഞ്ഞങ്ങാനുേമാടിേപ്പാവിനല്ലായ് കിെലനിക്കിേപ്പാൾ
തിങ്ങീടും വിശപ്പടക്കീടുേവൻ ഭവാന്മാരാൽ.”
ഇത്തരം പറഞ്ഞവൻ ൈമഥിലിതെന്ന േനാക്കി-
സ്സത്വരമടുത്തതു ക രാഘവനേപ്പാൾ
പ ികൾ െകാ തെന്ന ഹസ്തങ്ങളറുത്തേപ്പാൾ

ദ്ധി രാമം തി വ വും പിളർന്നതി-
സത്വരം നക്തഞ്ചരനടുത്താനതുേനര-
മസ്ര്തങ്ങൾെകാ ഖണ്ഡിച്ചീടിനാൻ പാദങ്ങളും
ബദ്ധേരാഷേത്താടവൻ പിെന്നയുമടുത്തേപ്പാ-
ളുത്തമാംഗവും മുറിച്ചീടിനാെന രാമൻ. 140
രക്തവും പരന്നിതു ഭൂമിയിലതുക
ചിത്തെകൗതുകേത്താടു പുണർ ൈവേദഹിയും.
നൃത്തവും തുടങ്ങിനാരപ്സരസ്ര്തീകെളല്ലാ-
മത ച്ചം േയാഗി േദവദു ഭികളും.
അേന്നരം വിരാധൻത ളളിൽനി ണ്ടാെയാരു
ധന്യരൂപെനക്കാണായ് വന്നിതാകാശമാർേഗ്ഗ.
സ്വർണ്ണഭൂഷണംപൂ സൂര്യസന്നിഭകാന്ത്യാ
സുന്ദരശരീരനായ് നിർമ്മലാംബരേത്താടും
രാഘവം ണതാർത്തിഹാരിണം ഘൃണാകരം 150
രാേക മുഖം ഭവഭഞ്ജനം ഭയഹരം.
ഇന്ദിരാരമണമിന്ദീവരദളശ്യാമ-
മി ാദിവൃന്ദാരകവൃന്ദവന്ദിതപദം
സുന്ദരം സുകുമാരം സുകൃതിജനമേനാ-
മന്ദിരം രാമച ം ജഗതാമഭിരാമം
വന്ദി ദണ്ഡനമസ് കാരവുംെച ചിത്താ-
നന്ദംപൂണ്ടവൻ പിെന്ന തി തുടങ്ങിനാൻഃ
” ീരാമ! രാമ! രാമ! ഞാെനാരു വിദ്യാധരൻ!
കാരുണ്യമൂർേത്ത! കമലാപേത! ധരാപേത!
ദുർവ്വാസാവായ മുനിത െട ശാപത്തിനാൽ
ഗർവിതനാേയാരു രാ ിഞ്ചരനാേയനേല്ലാ. 160
നിന്തിരുവടിയുെട മാഹാത്മ്യംെകാ ശാപ-
ബന്ധവുംതീർ േമാക്ഷം ാപിേച്ചനി നാഥാ!
സന്തതമിനിച്ചരണാംബുജയുഗം തവ
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ചിന്തിക്കായ് വേരണേമ മാനസത്തിനു ഭക്ത്യാ.
വാണികൾെകാ നാമകീർത്തനം െചയ്യാേകണം
പാണികൾെകാ ചരണാർച്ചനംെചയ്യാേകണം
േ ാ ങ്ങൾെകാ കഥാ വണംെചയ്യാേകണം
േന ങ്ങൾെകാ രാമലിംഗങ്ങൾ കാണാേകണം.
ഉത്തമാംേഗന നമസ് കരിക്കായ് വന്നീേടണ-
മുത്തമഭക്തന്മാർ ഭൃത്യനായ് വേരണം ഞാൻ. 170
നമേസ്ത ഭഗവേത ജ്ഞാനമൂർത്തേയ നേമാ
നമേസ്ത രാമായാത്മാരാമായ നേമാ നമഃ.
നമേസ്ത രാമായ സീതാഭിരാമായ നിത്യം
നമേസ്ത രാമായ േലാകാഭിരാമായ നമഃ.
േദവേലാകത്തി േപാവാനനു ഹിേക്കണം
േദവ േദേവശ! പുനെരാന്നേപക്ഷിച്ചീടുേന്നൻ.
നിന്മഹാമായാേദവിെയെന്ന േമാഹിപ്പിച്ചീടാ-
യ് കംബുജവിേലാചന! സന്തതം നമസ് കാരം.”
ഇങ്ങെന വിജ്ഞാപിതനാകിയ രഘുനാഥ-
നങ്ങെനതെന്നെയ െകാടു വരങ്ങളും. 180
”മുക്തെനന്നിേയ ക കി കയില്ലെയെന്ന
ഭക്തിയുണ്ടായാലുടൻ മുക്തിയും ലഭിച്ചീടും.”
രാമേനാടനുജ്ഞയും ൈകെക്കാ വിദ്യാധരൻ
കാമലാേഭന േപായി നാകേലാകവും പുക്കാൻ.
ഇക്കഥ െചാല്ലി തിച്ചീടിന പുരുഷനു
ദുഷ് കൃതമക േമാക്ഷെത്തയും ാപിച്ചീടാം.
രാമലക്ഷ്മണന്മാരും ജാനകിതാനും പിെന്ന

ീമയമായ ശരഭംഗമന്ദിരം പുക്കാർ.
സാക്ഷാലീശ്വരെന മാംേസക്ഷണങ്ങെളെക്കാ
വീക്ഷ്യ താപസവരൻ പൂജി ഭക്തിേയാെട.
കന്ദപക്വാദികളാലാതിഥ്യംെചയ് തു ചിത്താ-
നന്ദമുൾെക്കാ ശരഭംഗനുമരുൾെചയ് തുഃ
”ഞാനേനകംനാളു പാർത്തിരി ന്നിത
ജാനകിേയാടും നിെന്നക്കാണ്മതിന്നാശയാേല.
ആർജ്ജവബുദ്ധ്യാ ചിരം തപസാ ബഹുതര-
മാർജ്ജിേച്ചനേല്ലാ പുണ്യമി ഞാനവെയല്ലാം

https://thalilakkam.in/



അദ്ധ്യാത്മരാമായണം - ആരണ്യകാണ്ഡം- ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 10

മർത്ത്യനായ് പിറേന്നാരു നിന തന്നീടിേന-
നദ്യ ഞാൻ േമാക്ഷത്തിനായുേദ്യാഗം പൂേണ്ടനേല്ലാ
നിെന്നയും ക മമ പുണ്യവും നിങ്കലാക്കി-
െയന്നിേയ േദഹത്യാഗംെചയ്യരുെത തെന്ന
ചിന്തി ബഹുകാലം പാർ ഞാനിരുന്നിതു
ബന്ധവുമ ൈകവല്യെത്തയും ാപി േന്നൻ.”
േയാഗീ നായ ശരഭംഗനാം തേപാധനൻ
േയാേഗശനായ രാമൻതൻപദം വണങ്ങിനാൻഃ
”ചിന്തിച്ചീടുേന്നനന്തസ്സന്തതം ചരാചര-
ജ ക്കളന്തർഭാേഗ വസന്തം ജഗന്നാഥം

ീരാമം ദുർവാദളശ്യാമള മംേഭാജാക്ഷം
ചീരവാസസം ജടാമകുടം ധനുർദ്ധരം
െസൗമി ിേസവ്യം ജനകാത്മജാസമന്വിതം
െസൗമുഖ്യമേനാഹരം കരുണാരത്നാകരം.”
കുണ് ഠഭാവവും നീക്കി സീതയാ രഘുനാഥം
ക കണ്ടിരിക്കേവ േദഹവും ദഹിപ്പി
േലാേകശപദം ാപിച്ചീടിനാൻ തേപാധന-
നാകാശമാർേഗ്ഗ വിമാനങ്ങളും നിറ േത.
നാേകശാദികൾ പുഷ്പവൃഷ് ടിയുംെചയ്തീടിനാർ
പാകശാസനൻ പദാംേഭാജവും വണങ്ങിനാൻ.
ൈമഥില്യാ െസൗമി ിണാ താപസഗതി ക
െകൗസല്യാതനയനും െകൗതുകമുണ്ടായ് വ
തൈ വ കിഞ്ചിൽകാലം കഴിേഞ്ഞാരനന്തരം
വൃ ാരിമുഖ്യന്മാരുെമാെക്കേപ്പായ് സ്വർഗ്ഗം പുക്കാർ.
ഭണ്ഡകാരണ്യതലവാസികളായ മുനി-
മണ്ഡലം ദാശരഥി വന്നതു േക േക
ചണ്ഡദീധിതികുലജാതനാം ജഗന്നാഥൻ
പുണ്ഡരീകാക്ഷൻതെന്നക്കാണ്മാനായ് വന്നീടിനാർ.
രാമലക്ഷ്മണന്മാരും ജാനകീേദവിതാനും
മാമുനിമാെര വീണു നമസ് കാരവുംെചയ്താർ.
താപസന്മാരുമാശീർവാദംെചയ്തവർകേളാ-
ടാേഭാഗാനന്ദവിവശന്മാരായരുൾെചയ്താർഃ
”നി െട തത്ത്വം ഞങ്ങളിങ്ങറിഞ്ഞിരി
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പന്നേഗാത്തമതൽേപ പളളിെകാളളുന്ന ഭവാൻ. 230
ധാതാവർത്ഥിക്കമൂലം ഭൂഭാരം കളവാനായ് 
ജാതനായിതു ഭൂവി മാർത്താണ്ഡകുലത്തിങ്കൽ
ലക്ഷ് മണനാകുന്നതു േശഷനും, സീതാേദവി
ലക്ഷ്മിയാകുന്നതേല്ലാ, ഭരതശ ഘ്നന്മാർ
ശംഖച ങ്ങ,ളഭിേഷകവിഘ്നാദികളും
സങ്കടം ഞങ്ങൾ തീർത്തീടുവാെന നൂനം.
നാനാതാപസകുലേസവിതാ മസ്ഥലം
കാനനം കാണ്മാനാശു നീ കൂെടേപ്പാന്നീേടണം
ജാനകിേയാടും സുമി ാത്മജേനാടുംകൂടി,
മാനേസ കാരുണ്യമുണ്ടായ് വരുമേല്ലാ കണ്ടാൽ.” 240
എന്നരുൾെചയ്ത മുനിേ ഷ് ഠന്മാേരാടുകൂടി
െചന്നവേരാേരാ മുനിപർണ്ണശാലകൾ കണ്ടാർ.
അേന്നരം തലേയാടുെമ കെളല്ലാേമാേരാ
കു കൾേപാെല ക രാഘവൻ േചാദ്യംെചയ്താൻഃ
”മർത്ത്യമസ്തകങ്ങളുമസ്ഥി ട്ടവുെമല്ലാ-
മൈ വ മൂലെമേന്താന്നി യുണ്ടാവാനേഹാ!”
തദ്വാക്യം േക െചാന്നാർ താപസജനംഃ”രാമ-
ഭ ! നീ േകൾക്ക മുനിസത്തമന്മാെരെക്കാ
നിർദ്ദയം രേക്ഷാഗണം ഭക്ഷിക്കനിമിത്തമാ-
യിേദ്ദശമസ്ഥിവ്യാപ്തമായ് ചമഞ്ഞിതു നാഥാ!” 250

ത്വാ വൃത്താന്തമിത്ഥം കാരുണ്യപരവശ-
ചിത്തനാേയാരു പുരുേഷാത്തമനരുൾെച ഃ
”നിഷ് ഠൂരതരമായ ദുഷ്ടരാക്ഷസകുല-
െമാെട്ടാഴിയാെത െകാ നഷ് ടമാക്കീടുവൻ ഞാൻ.
ഇഷ്ടാനുരൂപം തേപാനിഷ് ഠയാ വസിക്ക സ-

ഷ്ട്യ ാ താപസകുലമിഷ് ടിയും െച നിത്യം.”
സത്യവി മനിതി സത്യവുംെചയ് തു ത
നിത്യസംപൂജ്യമാനനായ് വനവാസികളാൽ
ത തൈ വ മുനിസത്തമാ മങ്ങളിൽ
പൃഥ്വീനന്ദിനിേയാടുമനുജേനാടുംകൂടി 260
സത്സംസർഗ്ഗാനേന്ദന വസി കഴിഞ്ഞിതു
വത്സരം േയാദശ,മക്കാലം കാണായ് വ

https://thalilakkam.in/



അദ്ധ്യാത്മരാമായണം - ആരണ്യകാണ്ഡം- ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 12

വിഖ്യാതമായ സുതീക്ഷ് ണാ മം മേനാഹരം
മുഖ്യതാപസകുലശിഷ്യസഞ്ചയപൂർണ്ണം
സർവർ ഗുണഗണസമ്പന്നമനുപമം
സർവകാലാനന്ദദാേനാദയമത്യ തം
സർവപാദപലതാഗുൽമസംകുലസ്ഥലം
സർവസൽപക്ഷിമൃഗഭുജംഗനിേഷവിതം.
രാഘവനവരജൻതേന്നാടും സീതേയാടു-
മാഗതനായിെത േകേട്ടാരു മുനിേ ഷ് ഠൻ 270
കുംഭസംഭവനാകുമഗസ്ത്യ ശിേഷ്യാത്തമൻ
സം ീതൻ രാമമേ ാപാസനരതൻ മുനി
സം മേത്താടു െച കൂട്ടിെക്കാണ്ടി േപാ
സംപൂജ്യച്ചരുളിനാനർഗ് ഘ്യപാദാദികളാൽ.
ഭക്തിപൂണ്ട ജനേന നായ് സഗദ് ഗദം
ഭക്തവത്സലനായ രാഘവേനാടു െചാന്നാൻഃ
”നിന്തിരുവടിയുെട നാമമ െത്തത്തെന്ന
സന്തതം ജപി ഞാൻ മൽഗുരുനിേയാഗത്താൽ.

ഹ് മശങ്കരമുഖ്യവന്ദിമാം പാദമേല്ലാ
നിന്മഹാമായാർണ്ണവം കടപ്പാെനാരു േപാതം. 280
ആദ്യന്തമില്ലാെതാരു പരമാത്മാവേല്ലാ നീ
േവദ്യമെല്ലാരുനാളുമാരാലും ഭവത്തത്ത്വം.
ത്വത്ഭക്തഭൃത്യഭൃത്യഭൃത്യനായിേടണം ഞാൻ
ത്വൽപാദാംബുജം നിത്യമുൾക്കാമ്പിലുദിക്കണം.
പു ഭാര്യാർത്ഥനിലയാന്ധകൂപത്തിൽ വീണു
ബദ്ധനായ് മുഴുകീടുെമെന്ന നിന്തിരുവടി
ഭക്തവാത്സല്യകരുണാകടാക്ഷങ്ങൾതന്നാ-
ലുദ്ധരിച്ചീേടണേമ സത്വരം ദയാനിേധ!
മൂ മാംസാേമദ്ധ്യാ പുൽഗല പിണ്ഡമാകും
ഗാ േമാർേത്താളമതി കശ് മല,മതിങ്കലു- 290
ളളാസ്ഥയാം മഹാേമാഹപാശബന്ധവും േഛദി-
ച്ചാർത്തിനാശന! ഭവാൻ വാഴുെക ളളിൽ നിത്യം.
സർവഭൂതങ്ങളുെടയുളളിൽ വാണീടുന്നതും
സർവദാ ഭവാൻതെന്ന േകവലെമന്നാകിലും
ത്വന്മ ജപരതന്മാരായ ജനങ്ങെള
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ത്വന്മഹാമായാേദവി ബന്ധിച്ചീടുകയില്ല.
ത്വന്മ ജപവിമുഖന്മാരാം ജനങ്ങെള
ത്വന്മഹാമായാേദവി ബന്ധിപ്പിച്ചീടുന്നതും.
േസവാനുരൂപഫലദാനതൽപരൻ ഭവാൻ
േദവപാദപങ്ങെളേപ്പാെല വിേശ്വശ േപാറ്റീ! 300
വിശ്വസംഹാരസൃഷ് ടിസ്ഥിതികൾ െചയ് വാനായി
വിശ്വേമാഹിനിയായ മായതൻ ഗുണങ്ങളാൽ
രു പങ്കജഭവവി രൂപങ്ങളായി-
ച്ചി പനായ ഭവാൻ വാഴു , േമാഹാത്മനാം
നാനാരൂപങ്ങളായിേത്താ േലാകത്തിങ്കൽ
ഭാനുമാൻ ജലം തി െവേവ്വെറ കാണുംേപാെല.
ഇങ്ങെനയുളള ഭഗവത്സ്വരൂപെത്ത നിത്യ-
െമങ്ങെനയറി പാസി ഞാൻ ദയാനിേധ!
അൈദ്യവ ഭവച്ചരണാംബുജയുഗം മമ

ത്യക്ഷമായ് വന്നിതു മത്തേപാബലവശാൽ. 310
ത്വന്മ ജപവിശുദ്ധാത്മനാം സാദി ം
നിർമ്മലനായ ഭവാൻ ചിന്മയെനന്നാകിലും
സന്മയമായി പര ഹ് മമായരൂപമായ് 
കർമ്മണാമേഗാചരമാേയാരു ഭവ പം
ത്വന്മായാവിഡംബനരചിതം മാനുഷ്യകം
മന്മഥേകാടിേകാടിസുഭഗം കമനീയം
കാരുണ്യപൂർണ്ണേന ം കാർ കബാണധരം
േസ്മരസുന്ദരമുഖമജിനാംബരധരം
സീതാസംയുതം സുമി ാത്മജനിേഷവിത-
പാദപങ്കജം നീലനീരദകേളബരം. 320
േകാമളമതിശാന്തമനന്തഗുണമഭി-
രാമമാത്മാരാമമാനന്ദസ ർണ്ണാമൃതം

ത്യക്ഷമദ്യ മമ േന േഗാചരമാേയാ-
രിത്തിരുേമനി നിത്യം ചിേത്ത വാഴുകേവണം.
മുറ്റീടും ഭക്ത്യാ നാമമുച്ചരിക്കായീടണം
മെറ്റാരു വരമേപക്ഷി േന്നനില്ല േപാറ്റീ!”
വന്ദി കൂപ്പി തിച്ചീടിന മുനിേയാടു
മന്ദഹാസവും പൂ രാഘവനരുൾെചയ് തുഃ
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”നിത്യവുമുപാസനാശുദ്ധമായിരിേപ്പാരു
ചിത്തം ഞാനറിഞ്ഞേ കാണ്മാനായ് വ മുേന! 330
സന്തതെമെന്നത്തെന്ന ശരണം ാപി മ-
ന്മേ ാപാസകന്മാരായ് നിരേപക്ഷന്മാരുമായ് 
സ ഷ് ടന്മാരായുളള ഭക്തന്മാർെക്കെന്ന നിത്യം
ചിന്തിച്ചവണ്ണംതെന്ന കാണായ് വന്നീടുമേല്ലാ.
ത്വൽകൃതേമതൽ േസ്താ ം മൽ ിയം പഠിച്ചീടും
സൽകൃതി വരനാം മർത്ത്യനു വിേശഷി ം
സൽഭക്തി ഭവിച്ചീടും ഹ് മജ്ഞാനവുമുണ്ടാ-
മൽപവുമതിനില്ല സംശയം നിരൂപിച്ചാൽ.
താപേസാത്തമ! ഭവാെനെന്നേസ്സവിക്കമൂലം

ാപി മേല്ലാ മമ സായൂജ്യം േദഹനാേശ. 380
ഉെണ്ടാരാ ഹം തവാചാര്യനാമഗസ്ത്യ െന-
ക്ക വന്ദി െകാൾവാ,െനന്തതിനാവതിേപ്പാൾ?
തൈ വ കിഞ്ചിൽക്കാലം വസ് തുമുണ്ടത്യാ ഹ-
െമ യുണ്ടടുത്തതുമഗസ്ത്യ ാ മം മുേന!”
ഇത്ഥം രാേമാക്തി േക െചാല്ലിനാൻ സുതീക്ഷ് ണനു-
”മ േത ഭ ,മതു േതാന്നിയതതി ഞാൻ
കാ േവനേല്ലാ വഴി കൂെടേപ്പാന്നടുത്തനാൾ.
വാട്ടെമന്നിേയ വസിേക്കണമിന്നിവിെട നാം
ഒ നാളു ഞാനും കണ്ടിെട്ടൻ ഗുരുവിെന.
പുഷ് ടേമാദേത്താെടാക്കത്തക്കേപ്പായ് ക്കാണാമേല്ലാ.” 390
ഇത്ഥമാനന്ദംപൂ രാ ിയും കഴിഞ്ഞേപ്പാ-
ളുത്ഥാനംെച സന്ധ്യാവന്ദനം കൃത്വാ ശീ ം

ീതനാം മുനിേയാടും ജാനകീേദവിേയാടും
േസാദരേനാടും മന്ദം നട മദ്ധ്യാേഹ്ന േപായ് 
െചന്നിതു രാമനഗസ്ത്യ ാനുജാ േമ ജാവം
വ സൽക്കാരംെചയ്താനഗസ്ത്യ സഹജനും
വന്യേഭാജനവുംെചയ്തന്നവെരല്ലാവരു-
മേന്യാന്യസല്ലാപവും െചയ്തിരുേന്നാരുേശഷംഃ
ഭാനുമാനുദിച്ചേപ്പാളർഘ്യവും നല് കി മഹാ-
കാനനമാർേഗ്ഗ നടെകാണ്ടിതു മന്ദം മന്ദം. 360
സർവർ ഫലകുസുമാഢ്യപാദപലതാ-
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സംവൃതം നാനാമൃഗസഞ്ചയനിേഷവിതം
നാനാപക്ഷികൾ നാദംെകാണ്ടതിമേനാഹരം
കാനനം ജാതിൈവരരഹിതജ പൂർണ്ണം
നന്ദനസമാനമാനന്ദദാനാഢ്യം മുനി-
നന്ദനേവദദ്ധ്വനിമണ്ഡിതമനുപമം

ഹ് മർഷി വരന്മാരമരമുനികളും
സേമ്മാദംപൂ വാഴും മന്ദിരനികരങ്ങൾ
സംഖ്യയില്ലാേതാളമുേണ്ടാേരാേരാതരം നല്ല
സംഖ്യാവ ക്കളുമുണ്ടറ്റമില്ലാതവണ്ണം. 370

ഹ് മേലാകവുമിതിേനാടു േനരെല്ലന്നേ
ഹ് മജ്ഞന്മാരായുേളളാർ െചാ കാണുംേതാറും.

ആശ്ചര്യേമാേരാന്നിവ ക കണ്ടവരും െച-
ന്നാ മത്തിനു പുറത്തടു ശുഭേദേശ
വി മിച്ചനന്തരമരുളിെച്ച രാമൻ
വി തനായ സുതീക്ഷ് ണൻതേന്നാ’ടിനിയിേപ്പാൾ
േവേഗന െച ഭവാനഗസ്ത്യ മുനീ േനാ-
ടാഗതനാേയാെരെന്നയ ണർത്തിച്ചീേടണം.
ജാനകിേയാടും ാതാവായ ലക്ഷ് മണേനാടും
കാനനദ്വാേര വസിച്ചീടുന്നിതുപാ മം.’ 380

ത്വാ രാേമാക്തം സുതീക്ഷ് ണന്മഹാ സാദമി-
ത ക്താ സത്വരം ഗത്വാചാര്യമന്ദിരം മുദാ
നത്വാ തം ഗുരുവരമഗസ്ത്യ ം മുനികുല-
സത്തമം രഘൂത്തമഭക്തസഞ്ചയവൃതം
രാമമ ാർത്ഥവ്യാഖ്യാതൽപരം ശിഷ്യന്മാർക്കാ-
യ് ക്കാമദമഗസ്ത്യ മാത്മാരാമം മുനീശ്വരം
ആരൂഢവിനയംെകാണ്ടാനതവ േത്താടു-
മാരാൽ വീണുടൻ ദണ്ഡനമസ് കാരവും െചയ്താൻ.
”രാമനാം ദാശരഥി േസാദരേനാടും നിജ-
ഭാമിനിേയാടുമുണ്ടിങ്ങാഗതനായിട്ടിേപ്പാൾ. 390
നില് പുറ ഭാഗ കാരുണ്യാേബ്ധ! നിൻ
തൃക്കഴലിണ ക വന്ദിപ്പാൻ ഭക്തിേയാെട.”
മുേമ്പതന്നകകാമ്പിൽ കണ്ടറിഞ്ഞിരി
കുംഭസംഭവൻ പുനെരങ്കിലുമരുൾെചയ്താൻഃ
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”ഭ ം േത, രഘുനാഥമാനയ ക്ഷി ം രാമ-
ഭ ം േമ ഹൃദിസ്ഥിതം ഭക്തവത്സലം േദവം.
പാർത്തിരുന്നീടു ഞാെന നാളു കാണ്മാൻ.

ാർത്ഥി സദാകാലം ധ്യാനി രാമരൂപം
രാമ രാേമതി രാമമ വും ജപിച്ചതി-
േകാമളം കാളേമഘശ്യാമളം നളിനാക്ഷം.” 400
ഇത ക്ത്വാ സരഭസമുത്ഥായ മുനി വ-
േരാത്തമൻ മേദ്ധ്യ ചിത്തമത്യന്തഭക്ത്യാ മുനി-
സത്തമേരാടും നിജശിഷ്യസഞ്ചയേത്താടും
ഗത്വാ ീരാമച വ ം പാർത്തരുൾെചയ്താൻഃ
”ഭ ം േത നിരന്തരമ സന്തതം രാമ-
ഭ ! േമ ദിഷ് ട്യാ ചിരമൈദ്യവ സമാഗമം.
േയാഗ്യനായിരിേപ്പാരിഷ് ടാതിഥി ബലാൽ മമ
ഭാഗ്യപൂർണ്ണേത്വന സം ാപ്തനായിതു ഭവാൻ.
അദ്യവാസരം മമ സഫല,മ യല്ല
മത്തപസ്സാഫല്യവും വന്നിതു ജഗൽപേത!” 410
കുംഭസംഭവൻതെന്നക്ക രാഘവൻതാനും
തമ്പിയും ൈവേദഹിയും സം മസമന്വിതം
കുമ്പി ഭക്ത്യാ ദണ്ഡനമസ് കാരം െചയ്തേപ്പാൾ
കുംഭജന്മാവുെമടുെത്തഴുേനൽപി ശീ ം
ഗാഢാേ ഷവുംെച പരമാനന്ദേത്താടും
ഗൂഢപാദീശാംശജനായ ലക്ഷ് മണെനയും
ഗാ ർശനപരമാ ാദജാത വ-
േന്ന കീലാലാകുലനായ താപസവരൻ
ഏേകന കേരണ സംഗൃഹ്യ േരാമാഞ്ചാന്വിതം
രാഘവനുെട കരപങ്കജമതി തം 420
സ്വാ മം ജഗാമ ഹൃഷ്ടാത്മനാ മുനിേ ഷ് ഠ-
നാ ിതജന ിയനായ വിേശ്വശം രാമം
പാദ്യാർഗ് ഘ്യാസന മധുപർക്കമുഖ്യങ്ങളുമാ-
പാദ്യ സ ജ്യ സുഖമായുപവിഷ് ടം നാഥം
വന്യേഭാജ്യങ്ങൾെകാ സാദരം ഭുജിപ്പി
ധന്യനാം തേപാധനേനകാേന്ത െചാല്ലീടിനാൻഃ
”നീ വരുന്നതും പാർ ഞാനിരുന്നിതു മുന്നം
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േദവകേളാടും കമലാസനേനാടും ഭവാൻ
ക്ഷീരവാരിധിതീരത്തിങ്കൽനിന്നരുൾെചയ് തു
’േഘാരരാവണൻതെന്നെക്കാ ഞാൻ ഭൂമണ്ഡല- 480
ഭാരാപഹരണം െചയ് തീടുവെന’ തെന്ന.
സാരസാനന! സകേലശ്വര! ദയാനിേധ!
ഞാന തുടങ്ങി വന്നിവിെട വാണീടിേന-
നാനന്ദസ്വരൂപനാം നി ടൽ ക െകാൾവാൻ.
താപസജനേത്താടും ശിഷ്യസംഘാതേത്താടും

ീപാദാംബുജം നിത്യം ധ്യാനി വസി ഞാൻ.
േലാകസൃഷ് ടി മുന്നേമകനായാനന്ദനായ് 
േലാകകാരണൻ വികൽേപാപാധിവിരഹിതൻ
ത െട മായ തനിക്കാ യഭൂതയായി
ത െട ശക്തിെയ ം കൃതി മഹാമായ 440
നിർ ണനായ നിെന്നയാവരണംെചയ് തി
തൽഗുണങ്ങെളയനുസരിപ്പിച്ചീടുന്നതും
നിർവ്യാജം േവദാന്തികൾ െചാ നിെന്ന മുന്നം
ദിവ്യമാമവ്യാകൃതെമ പനിഷദ്വശാൽ.
മായാേദവിെയ മൂല കൃതിെയ ം െചാ ം
മായാതീതന്മാെരല്ലാം സംസൃതിെയ ം െചാ ം.
വിദ്വാന്മാരവിദ്യെയ ം പറയു വേല്ലാ
ശക്തിെയപ്പലനാമം െചാ പലതരം.
നിന്നാൽ സംേക്ഷാഭ്യമാണയാകിയ മായതന്നിൽ-
നി ണ്ടായ് വ മഹത്തത്ത്വെമന്നേല്ലാ െചാൽവൂ. 450
നി െട നിേയാഗത്താൽ മഹത്തത്ത്വത്തിങ്കേല-
നി ണ്ടായ് വ പുനരഹങ്കാരവും പുരാ.
മഹത്തത്ത്വവുമഹങ്കാരവും സംസാരവും
മഹേദ്വദികേളവം മൂന്നായിെച്ചാല്ലീടു .
സാത്വികം രാജസവും താമസെമന്നീവണ്ണം
േവദ്യമായ് ചമഞ്ഞിതു മൂ െമന്നറിഞ്ഞാലും.
താമസത്തിങ്കൽനി സൂക്ഷ് മതന്മാ കളും
ഭൂമിപൂർവക ലപഞ്ചഭൂതവും പിെന്ന
രാജസത്തിങ്കൽനി ണ്ടായിതി ിയങ്ങളും
േതേജാരൂപങ്ങളായ ൈദവതങ്ങളും, പിെന്ന 460
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സാത്വികത്തിങ്കൽനി മന മുണ്ടായ് വ ;
സൂ രൂപകം ലിംഗമിവറ്റിൽനി ണ്ടായി.
സർവ വ്യാപ്ത ലസഞ്ചയത്തിങ്കൽനി
ദിവ്യനാം വിരാൾപുമാനുണ്ടായിെത േകൾ .
അങ്ങെനയുളള വിരാൾപുരുഷൻതെന്നയേല്ലാ
തിങ്ങീടും ചരാചരേലാകങ്ങളാകുന്നതും.
േദവമാനുഷതിര്യേഗ്യാനിജാതികൾ ബഹു-
സ്ഥാവരജംഗമൗഘപൂർണ്ണമായുണ്ടായ് വ .
ത്വന്മായാഗുണങ്ങെള മൂ മാ യിച്ചേല്ലാ

ഹ് മാവും വിഷ് ണുതാനും രു നുമുണ്ടായ് വ . 470
േലാകസൃഷ് ടി രേജാഗുണമാ യിച്ചേല്ലാ
േലാേകശനായ ധാതാ നാഭിയിൽനി ണ്ടായി,
സത്ത്വമാം ഗുണത്തിങ്കൽനി രക്ഷിപ്പാൻ വിഷ് ണു,
രു നും തേമാഗുണംെകാ സംഹരിപ്പാനും.
ബുദ്ധിജാദികളായ വൃത്തികൾ ഗുണ യം
നിത്യമംശി ജാ ൽസ്വപ് നവും സുഷുപ് തിയും.
ഇവറ്റിെന്നല്ലാം സാക്ഷിയായ ചിന്മയൻ ഭവാൻ
നിവൃത്തൻ നിത്യേനകനവ്യയനേല്ലാ നാഥ!
യാെതാരു കാലം സൃഷ് ടിെചയ് വാനിച്ഛി ഭവാൻ
േമാദേമാടേപ്പാളംഗീകരി മായതെന്ന. 480
ത ലം ഗുണവാെനേപ്പാെലയായിതു ഭവാൻ
ത്വന്മഹാമായ ര വിധമായ് വന്നാളേല്ലാ,
വിദ്യയുമവിദ്യയുെമ ളള േഭദാഖ്യയാ.
വിദ്യെയന്നേല്ലാ െചാൽവൂ നിവൃത്തിനിരതന്മാർ
അവിദ്യാവശന്മാരായ് വർത്തിച്ചീടിന ജനം

വൃത്തിനിരതന്മാെരന്നേ േഭദമുളളു.
േവദാന്തവാക്യാർത്ഥേവദികളായ് സമന്മാരായ് 
പാദഭക്തന്മാരായുളളവർ വിദ്യാത്മകന്മാർ.
അവിദ്യാവശഗന്മാർ നിത്യസംസാരികെള-
ന്നവശ്യം തത്ത്വജ്ഞന്മാർ െചാ നിരന്തരം. 490
വിദ്യാഭ്യാൈസകരതന്മാരായ ജനങ്ങെള
നിത്യമുക്തന്മാെര െചാ തത്ത്വജ്ഞന്മാർ.
ത്വന്മേ ാപാസകന്മാരായുളള ഭക്തന്മാർ
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നിർമ്മലയായ വിദ്യ താേന സംഭവിച്ചീടും.
മ ളള മൂഢന്മാർ വിദ്യയുണ്ടാെകന്നതും
െചറ്റില്ല നൂറായിരം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും.
ആകയാൽ ത്വത്ഭക്തിസമ്പന്നന്മാരായുളളവ-
േരകാന്തമുക്തന്മാരിേല്ലതും സംശയേമാർത്താൽ.
ത്വഭക്തിസുധാഹീനന്മാരായുളളവർെക്കല്ലാം
സ്വപ് നത്തിൽേപ്പാലും േമാക്ഷം സംഭവിക്കയുമില്ല. 500

ീരാമ! രഘുപേത! േകവലജ്ഞാനമൂർേത്ത!
ീരമണാത്മാരാമ! കാരുണ്യാമൃതസിേന്ധാ!

എന്തിനു വളെര ഞാനിങ്ങെന പറയു
ചിന്തിക്കിൽ സാരം കിഞ്ചിൽ െചാ വൻ ധരാപേത!
സാധുസംഗതിതെന്ന േമാക്ഷകാരണെമ
േവദാന്തജ്ഞന്മാരായ വിദ്വാന്മാർ െചാല്ലീടു .
സാധുക്കളാകുന്നതു സമചിത്തന്മാരേല്ലാ
േബാധിപ്പിച്ചീടുമാത്മജ്ഞാനവും ഭക്തന്മാർക്കായ് 
നിസ് പൃഹന്മാരായ് വിഗൈതഷണന്മാരായ് സദാ
ത്വത്ഭക്തന്മാരായ് നിവൃത്താഖിലകാമന്മാരായ് 510
ഇഷ് ടാനിഷ് ട ാപ്തികൾ രണ്ടിലും സമന്മാരായ് 
നഷ് ടസംഗന്മാരുമായ് സന്യസ്തകർമ്മാക്കളായ് 
തുഷ് ടമാനസന്മാരായ് ഹ് മതൽപ്പരന്മാരായ് 
ശിഷ് ടാചാൈരകപരായണന്മാരായി നിത്യം
േയാഗാർത്ഥം യമനിയമാദിസമ്പന്നന്മാരാ-
േയകാേന്ത ശമദമസാധനയുക്തന്മാരായ് 
സാധുക്കളവേരാടു സംഗതിയുണ്ടാകുേമ്പാൾ
േചതസി ഭവൽകഥാ വേണ രതിയുണ്ടാം.
ത്വൽകഥാ വേണന ഭക്തിയും വർദ്ധിച്ചീടും
ഭക്തി വർദ്ധിച്ചീടുേമ്പാൾ വിജ്ഞാനമുണ്ടായ് വരും; 520
വിജ്ഞാനജ്ഞാനാദികൾെകാ േമാക്ഷവും വരും;
വിജ്ഞാതെമന്നാൽ ഗുരുമുഖത്തിൽനിന്നിെതല്ലാം.
ആകയാൽ ത്വൽഭക്തിയും നിങ്കേലേ മവായ് പും
രാഘവ! സദാ ഭവിേക്കണേമ ദയാനിേധ!
ത്വൽപാദാബ് ജങ്ങളിലും ത്വത്ഭക്തന്മാരിലുെമ-

ൾ വിൽ ഭക്തി പുനെരേപ്പാഴുമുണ്ടാേകണം.
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ഇന്നേല്ലാ സഫലമായ് വന്നതു മമ ജന്മ-
മി മൽ തുക്കളും വന്നിതു സഫലമായ് .
ഇന്നേല്ലാ തപസ്സിനും സാഫല്യമുണ്ടായ് വ
ഇന്നേല്ലാ സഫലമായ് വന്നതു മേന്ന വും. 530
സീതയാ സാർദ്ധം ഹൃദി വസിക്ക സദാ ഭവാൻ
സീതാവല്ലഭ! ജഗന്നായക! ദാശരേഥ!
നട േമ്പാഴുമിരി േമ്പാഴുെമാേരട
കിട േമ്പാഴും ഭൂജി േമ്പാഴുെമ േവണ്ടാ
നാനാകർമ്മങ്ങളനുഷ് ഠി േമ്പാൾ സദാകാലം
മാനേസ ഭവ പം േതാേന്നണം ദയാംബുേധ!”
കുംഭസംഭവനിതി തി ഭക്തിേയാെട
ജംഭാരി തന്നാൽ മുന്നം നിക്ഷിപ് തമായ ചാപം
ബാണതൂണീരേത്താടും െകാടു ഖഡ് ഗേത്താടും
ആനന്ദവിവശനായ് പിെന്നയുമരുൾെചയ് താൻഃ 540
”ഭൂഭാരഭൂതമായ രാക്ഷസവംശം നിന്നാൽ
ഭൂപേത! വിനഷ് ടമായീേടണം ൈവകീടാെത.
സാക്ഷാൽ ീനാരായണനായ നീ മായേയാടും
രാക്ഷസവധത്തിനായ് മർത്ത്യനായ് പിറന്നതും.
ര േയാജനവഴി െച േമ്പാളിവിെടനി-

ണ്ടേല്ലാ പുണ്യഭൂമിയാകിയ പഞ്ചവടി.
ഗൗതമീതീെര നെല്ലാരാ മം ചമച്ചതിൽ
സീതയാ വസിക്ക േപായ് േശഷമുെളളാരുകാലം
തൈ വ വസി നീ േദവകാര്യങ്ങെളല്ലാം
സത്വരം െചയ് െക” ടനനുജ്ഞ നല് കി മുനി. 550

ൈത്വതൽ േസ്താ സാരമഗസ്ത്യ സുഭാഷിതം
തത്വാർത്ഥസമന്വിതം രാഘവൻ തിരുവടി
ബാണചാപാദികളും തൈ വ നിേക്ഷപി
വീണുടൻ നമസ് കരിച്ചഗസ്ത്യ പാദാംബുജം
യാ യുമയപ്പി സുമി ാത്മജേനാടും

ീത്യാ ജാനകിേയാടുെമഴുന്നളളിടുേന്നരം,
അ ിശൃംഗാഭം ത പദ്ധതിമേദ്ധ്യ ക
പ ിസത്തമനാകും വൃദ്ധനാം ജടായുഷം
എ യും വളർെന്നാരു വിസ് മയംപൂ രാമൻ
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ബദ്ധേരാേഷണ സുമി ാത്മജേനാടു െചാന്നാൻഃ 560
”രക്ഷസാം വരനിക്കിട ന്നതു മുനി-
ഭക്ഷകനിവെന നീ കണ്ടതില്ലേയാ സേഖ!
വില്ലി തന്നീടു നീ ഭീതിയുമുണ്ടാെകാല്ലാ
െകാ േവനിവെന ഞാൻ ൈവകാെതയിനിയിേപ്പാൾ.”
ലക്ഷ് മണൻതേന്നാടിത്ഥം രാമൻ െചാന്നതു േക
പക്ഷിേ ഷ് ഠനും ഭയപീഡിതനായിെച്ചാന്നാൻഃ
”വദ്ധ്യനല്ലഹം തവ താതനു െചറുപ്പത്തി-
െല യുമിഷ് ടനായ വയസ്യനറിഞ്ഞാലും.
നിന്തിരുവടി ം ഞാനിഷ് ടെത്തെച്ചയ്തീടുവൻ;
ഹന്തവ്യനല്ല ഭവഭക്തനാം ജടായു ഞാൻ.” 570
എന്നിവ േക ബഹുേസ്നഹമുൾെക്കാ നാഥൻ
നന്നായാേ ഷംെചയ് തു നൽകിനാനനു ഹംഃ
”എങ്കിൽ ഞാനിരിപ്പതിനടു വസിക്ക നീ
സങ്കടമിനിെയാ െകാ േമ നിനക്കില്ല.
ശങ്കിേച്ചനേല്ലാ നിെന്ന ഞാനതു കഷ് ടം കഷ് ടം!
കിങ്കര വരനായ് വാഴുക േമലിൽ ഭവാൻ.”
എന്നരുൾെചയ് തു െച പുക്കിതു പഞ്ചവടി-
തന്നിലാമ്മാറു സീതാലക്ഷ് മണസേമതനായ് .
പർണ്ണശാലയും തീർ ലക്ഷ് മണൻ മേനാജ്ഞമായ് 
പർണ്ണപുഷ്പങ്ങൾെകാ തൽപവുമുണ്ടാക്കിനാൻ. 580
ഉത്തമഗംഗാനദി ത്തരതീേര പുരു-
േഷാത്തമൻ വസിച്ചിതു ജാനകീേദവിേയാടും.
കദളീപനസാ ാദ്യഖിലഫലവൃക്ഷാ-
വൃതകാനേന ജനസംബാധവിവർജ്ജിേത
നീരുജസ്ഥേല വിേനാദിപ്പി േദവിതെന്ന

ീരാമനേയാദ്ധ്യയിൽ വാണതുേപാെല വാണാൻ.
ഫലമൂലാദികളും ലക്ഷ് മണനനുദിനം
പലവും െകാ വ െകാടു ം ീതിേയാെട.
രാ ിയിലുറങ്ങാെത ചാപബാണവും ധരി-
ച്ചാസ്ഥയാ രക്ഷാർത്ഥമായ് നിന്നീടും ഭക്തിേയാെട. 590
സീതെയ മേദ്ധ്യയാക്കി മൂവരും ാതഃകാേല
ഗൗതമിതന്നിൽ കുളിച്ചർഗ് ഘ്യവും കഴി ടൻ
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േപാരുേമ്പാൾ സൗമി ി പാനീയവും െകാ േപാരും
വാരം വാരം ീതിപൂണ്ടിങ്ങെന വാഴുംകാലം.
ലക്ഷ്മണെനാരുദിനേമകാേന്ത രാമേദവൻ
തൃക്കഴൽ കൂപ്പി വിനയാനതനായിെച്ചാന്നാൻ:
”മുക്തിമാർഗ്ഗെത്തയരുൾെചേയ്യണം ഭഗവാേന!
ഭക്തനാമടിയേനാടജ്ഞാനം നീ ംവണ്ണം.
ജ്ഞാനവിജ്ഞാനഭക്തിൈവരാഗ്യചിഹ് നെമല്ലാം
മാനസാനന്ദം വരുമാറരുൾെചയ് തീേടണം. 600
ആരും നിന്തിരുവടിെയാഴിഞ്ഞില്ലിവെയല്ലാം
േനേരാെടയുപേദശിച്ചീടുവാൻ ഭൂമണ്ഡേല.”

ീരാമനതു േക ലക്ഷ് മണൻതേന്നാടേപ്പാ-
ളാരുഢാനന്ദമരുൾെചയ് തിതു വഴിേപാെലഃ
”േകട്ടാലുെമങ്കിലതിഗുഹ്യമാമുപേദശം
േകേട്ടാളം തീർന്നീടും വികൽപ മെമല്ലാം.
മുമ്പിനാൽ മായാസ്വരൂപെത്ത ഞാൻ െചാല്ലീടുവ-
നേമ്പാടു പിെന്ന ജ്ഞാനസാധനം െചാല്ലാമേല്ലാ.
വിജ്ഞാനസഹിതമാം ജ്ഞാനവും െചാൽവൻ പിെന്ന
വിേജ്ഞയമാത്മസ്വരൂപെത്തയും െചാല്ലാെമേടാ! 610
േജ്ഞയമായുളള പരമാത്മാനമറിയുേമ്പാൾ
മായാസംബന്ധഭയെമാെക്ക നീങ്ങീടുമേല്ലാ.
ആത്മാവല്ലാെതയുളള േദഹാദിവസ് തുക്കളി-
ലാത്മാെവ ളള േബാധം യാെതാ ജഗ േയ
മായയാകുന്നതതു നിർണ്ണയമതിനാെല
കായസംബന്ധമാകും സംസാരം ഭവി .
ഉണ്ടേല്ലാ പിെന്ന വിേക്ഷപാവരണങ്ങെള
ര രൂപം മായയ് െക്കന്നറിക സൗമിേ ! നീ.
എന്നതിൽ മുേന്നതേല്ലാ േലാകെത്തക്കൽപി ന്ന-
െതന്നറികതി ലസൂക്ഷ് മേഭദങ്ങേളാടും 620
ലിംഗാദി ഹ് മാന്തമാമവിദ്യാരൂപേമതും
സംഗാദി േദാഷങ്ങെള സംഭവിപ്പി ന്നതും.
ജ്ഞാനരൂപിണിയാകും വിദ്യയായതു മേറ്റ-
താനന്ദ ാപ്തിേഹതുഭൂതെയന്നറിഞ്ഞാലും.
മായാകൽപിതം പരമാത്മനി വിശ്വെമേടാ!
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മായെകാണ്ടേല്ലാ വിശ്വമുെണ്ട േതാന്നി .
ര ഖണ്ഡത്തിങ്കെലപ്പന്നഗബുദ്ധിേപാെല
നിശ്ചയം വിചാരിക്കിേലതുെമാന്നില്ലയേല്ലാ.
മാനവന്മാരാൽ കാണെപ്പട്ടതും േകൾക്കായതും
മാനസത്തിങ്കൽ സ് മരിക്കെപ്പടുന്നതുെമല്ലാം 630
സ്വപ് നസന്നിഭം വിചാരിക്കിലില്ലാെതാന്നേല്ലാ
വി മം കളഞ്ഞാലും വികൽപമുണ്ടാേകണ്ട.
ജന്മസംസാരവൃക്ഷമൂലമായതു േദഹം
ത ലം പു കള ാദി സംബന്ധെമല്ലാം.
േദഹമായതു പഞ്ചഭൂതസഞ്ചയമയം
േദഹസംബന്ധം മായാൈവഭവം വിചാരിച്ചാൽ.
ഇ ിയദശകവും മഹങ്കാരവും ബുദ്ധി
മന ം ചിത്തമൂല കൃതിെയന്നിെതല്ലാം
ഓർ കണ്ടാലുെമാരുമിച്ചിരി ന്നതേല്ലാ
േക്ഷ മായതു േദഹെമ മുണ്ടേല്ലാ നാമം. 640
എന്നിവറ്റിങ്കൽനി േവെറാ ജീവനതും
നിർണ്ണയം പരമാത്മാ നിശ്ചലൻ നിരാമയൻ.
ജീവാത്മസ്വരൂപെത്തയറി െകാൾവാനുളള
സാധനങ്ങെളേക്ക െകാളളുക സൗമിേ ! നീ.
ജീവാത്മാെവ ം പരമാത്മാെവന്നതുേമാർക്കിൽ
േകവലം പര്യായശബ് ദങ്ങെളന്നറിഞ്ഞാലും.
േഭദേമതുേമയില്ല ര െമാന്നേ നൂനം
േഭദമുെണ്ട പറയുന്നതജ്ഞന്മാരേല്ലാ.
മാനവും ഡംഭം ഹിംസാ വ ത്വം കാമം േ ാധം
മാനേസ െവടി സ ഷ് ടനായ് സദാകാലം 650
അന്യാേക്ഷപാദികളും സഹി സമബുദ്ധ്യാ
മന ഭാവവുമകെലക്കളഞ്ഞനുദിനം
ഭക്തി ൈകെക്കാ ഗുരുേസവയും െചയ് തു നിജ
ചിത്തശുദ്ധിയും േദഹശുദ്ധിയും െചയ് തുെകാ
നിത്യവും സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കിളക്കം വരുത്താെത
സത്യെത്തസ്സമാ യിച്ചാനന്ദസ്വരൂപനായ് 
മാനസവചനേദഹങ്ങെളയടക്കിത്ത-
ന്മാനേസ വിഷയസൗഖ്യങ്ങെളച്ചിന്തിയാെത
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ജനനജരാമരണങ്ങെളച്ചിന്തി ളളി-
ലനഹങ്കാരേത്വന സമഭാവനേയാടും 660
സർവാത്മാവാകുെമങ്കലുറച്ച മനേസ്സാടും
സർവദാ രാമരാേമത്യമിതജപെത്താടും
പു ദാരാർത്ഥാദിഷു നിേസ്നഹത്വവും െചയ് തു
സക്തിയുെമാന്നിങ്കലും കൂടാെത നിരന്തരം
ഇഷ് ടാനിഷ് ട ാപ്തി തുല്യഭാവേത്താടു സ-

ഷ് ടനായ് വിവിക്തശുദ്ധസ്ഥേല വസിേക്കണം
ാകൃതജനങ്ങളുമായ് വസിക്കരുെതാ -

േമകാേന്ത പരമാത്മജ്ഞാനതൽപരനായി
േവദാന്തവാക്യാർത്ഥങ്ങളവേലാകനം െചയ് തു
ൈവദികകർമ്മങ്ങളുമാത്മനി സമർപ്പിച്ചാൽ 670
ജ്ഞാനവുമകതാരിലുറ ചമഞ്ഞീടും
മാനേസ വികൽപങ്ങേളതുേമയുണ്ടാെകാല്ലാ.
ആത്മാവാകുന്നെതെന്ത േണ്ടാ േകളതുെമങ്കി-
ലാത്മാവല്ലേല്ലാ േദഹ ാണബുദ്ധ്യഹംകാരം
മാനസാദികെളാ മിവറ്റിൽനി േമേല
മാനമില്ലാത പരമാത്മാവുതാേന േവേറ
നിൽപിതു ചിദാത്മാവു ശുദ്ധമവ്യക്തം ബുദ്ധം
തൽപദാത്മാ ഞാനിഹ ത്വൽപദാർത്ഥവുമായി
ജ്ഞാനംെകാെണ്ടെന്ന വഴിേപാെല കണ്ടറിഞ്ഞീടാം
ജ്ഞാനമാകുന്നെതെന്നക്കാ ന്ന വസ് തുതെന്ന. 680
ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നതു വിജ്ഞാനംെകാ തെന്ന
ഞാനിെതന്നറിവിനു സാധനമാകയാെല.
സർവ പരിപൂർണ്ണനാത്മാവു ചിദാനന്ദൻ
സർവസത്വാന്തർഗ്ഗതനപരിേച്ഛദ്യനേല്ലാ.
ഏകനദ്വയൻ പരനവ്യയൻ ജഗന്മയൻ
േയാേഗശനജനഖിലാധാരൻ നിരാധാരൻ
നിത്യസത്യജ്ഞാനാദിലക്ഷണൻ ഹ് മാത്മകൻ
ബുദ്ധ പാധികളിൽ േവറിട്ടവന്മായാമയൻ
ജ്ഞാനംെകാ പഗമ്യൻ േയാഗിനാേമകാത്മനാം
ജ്ഞാനമാചാര്യശാസ് ൗേഘാപേദൈശക്യജ്ഞാനം. 690
ആത്മേനാേരവം ജീവപരേയാർ ലവിദ്യാ
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ആത്മനി കാര്യകാരണങ്ങളും കൂടിേച്ചർ
ലയിച്ചീടുേമ്പാളുേളളാരവസ്ഥയേല്ലാ മുക്തി
ലയേത്താടാശു േവറിട്ടിരിപ്പതാത്മാെവാേന്ന.
ജ്ഞാനവിജ്ഞാനൈവരാഗ്യേത്താടു സഹിതമാ-
മാനന്ദമായി ളള ൈകവല്യസ്വരൂപമി-
തുളളവണ്ണേമ പറവാനുമിതറിവാനു-
മുളളം ന ണർവുേളളാരില്ലാരും ജഗത്തിങ്കൽ.
മത്ഭക്തിയില്ലാതവർെക്ക യും ദുർലഭം േകൾ
മത്ഭക്തിെകാ തെന്ന ൈകവല്യം വരുംതാനും. 700
േന മുെണ്ടന്നാകിലും കാണ്മതിനു പണി
രാ ിയിൽ തെന്റ പദം ദീപമുെണ്ടന്നാകിേല
േനരുളള വഴിയറിഞ്ഞീടാവിതവ്വണ്ണേമ

ീരാമഭക്തിയുെണ്ടന്നാകിേല കാണായ് വരൂ.
ഭക്തനു നന്നായ് കാശി മാത്മാവു നൂനം
ഭക്തി കാരണവുെമെന്ത േകട്ടാലും നീ.
മത്ഭക്തന്മാേരാടുളള നിത്യസംഗമമതും
മത്ഭക്തന്മാെരക്കനിേവാടു േസവി ന്നതും
ഏകാദശ്യാദി താനുഷ് ഠാനങ്ങളും പുന-
രാകുലെമന്നിേയ സാധി െകാൾകയുമഥ 710
പൂജനം വന്ദനവും ഭാവനം ദാസ്യം നല്ല
േഭാജനമഗ്നിവി ാണാം െകാടുക്കയുമഥ
മൽക്കഥാപാഠ വണങ്ങൾെചയ് കയും മുദാ
മൽഗുണനാമങ്ങെളക്കീർത്തി െകാളളുകയും
സന്തതമിത്ഥെമങ്കൽ വർത്തി ം ജനങ്ങൾെക്കാ-
രന്തരം വരാെതാരു ഭക്തിയുമുണ്ടായ് വരും.
ഭക്തി വർദ്ധിച്ചാൽ പിെന്ന മെറ്റാ ം വേരണ്ടതി-

ത്തേമാത്തമന്മാരായുളളവരവരേല്ലാ.
ഭക്തിയുക്തനു വിജഞ്ഞാനജ്ഞാനൈവരാഗ്യങ്ങൾ
സദ്യഃ സംഭവിച്ചീടുെമന്നാൽ മുക്തിയും വരും. 720
മുക്തിമാർഗ്ഗം താവക ശ് നാനുസാരവശാ-
ലുക്തമായതു നിനെക്കന്നാെല ധരിക്ക നീ.
വക്തവ്യമല്ല നൂനെമ യും ഗുഹ്യം മമ
ഭക്തന്മാർെക്കാഴി പേദശിച്ചീടരുതേല്ലാ.
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ഭക്തെനന്നാകിലവൻ േചാദിച്ചീെലന്നാകിലും
വക്തവ്യമവേനാടു വിശ്വാസം വരികയാൽ.
ഭക്തിവിശ്വാസ ദ്ധായുക്തനാം മർത്ത്യനിതു
നിത്യമാ ാഠം െചയ് കിലജ്ഞാനമക േപാം.
ഭക്തിസംയുക്തന്മാരാം േയാഗീ ന്മാർ നൂനം
ഹസ്തസംസ്ഥിതയേല്ലാ മുക്തിെയന്നറിഞ്ഞാലും.” 730
ഇത്തരം സൗമി ിേയാടരുളിെച്ചയ് തു പുന-
രിത്തിരിേനരമിരുന്നീടിേനാരനന്തരം
ഗൗതമീതീേര മഹാകാനേന പഞ്ചവടീ-
ഭൂതേല മേനാഹേര സഞ്ചരിച്ചീടുെന്നാരു
യാമിനീചരി ജനസ്ഥാനവാസിനിയായ
കാമരൂപിണി കണ്ടാൾ കാമിനി വിേമാഹിനി,
പങ്കജധ്വജകുലിശാ ശാങ്കിതങ്ങളായ് 
ഭംഗിേതടീടും പദപാതങ്ങളതുേനരം.
പാദസൗന്ദര്യം ക േമാഹിതയാകയാെല
കൗതുകമുൾെക്കാ രാമാ മമകംപുക്കാൾ. 740
ഭാനുമണ്ഡലസഹേ ാജ്ജ്വലം രാമനാഥം
ഭാനുേഗാ ജം ഭവഭയനാശനം പരം
മാനവവീരം മേനാേമാഹനം മായാമയം
മാനസഭവസമം മാധവം മധുഹരം
ജാനകിേയാടുംകൂെട വാണീടുന്നതു ക
മീനേകതനബാണപീഡിതയായാേളറ്റം.
സുന്ദരേവഷേത്താടും മന്ദഹാസവുംെപാഴി-
ഞ്ഞിന്ദിരാവരേനാടു മന്ദമായുരെചയ് താൾഃ
”ആെരേടാ ഭവാൻ? െചാല്ലീടാരുെട പു െന ം
േനെരാെടന്തിവിേട വരുവാൻ മൂലെമ ം, 750
എെന്താരു സാദ്ധ്യം ജടാവല് ക്കലാദികെളല്ലാ-
െമന്തിനു ധരിച്ചിതു താപസേവഷെമ ം.
എ െട പരമാർത്ഥം മുേന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞീടാം
നിേന്നാടു നീെയേന്നാടു പിെന്നേച്ചാദി മേല്ലാ.
രാക്ഷേസശ്വരനായ രാവണഭഗിനി ഞാ-
നാഖ്യയാ ശൂർപ്പണഖ കാമരൂപിണിയേല്ലാ
ഖരദൂഷണ ിശിരാക്കളാം ാതാക്കന്മാ-
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ർക്കരിേക ജനസ്ഥാേന ഞാനിരിപ്പതു സദാ.
നിെന്ന ഞാനാെരന്നതുമറിഞ്ഞീലതും പുന-
െരേന്നാടു പരമാർത്ഥം െചാല്ലണം ദയാനിേധ!” 760
”സുന്ദരി! േക െകാൾക ഞാനേയാദ്ധ്യാധിപതി-
നന്ദനൻ ദാശരഥി രാമെനന്നേല്ലാ നാമം.
എ െട ഭാര്യയിവൾ ജനകാത്മജാ സീത
ധേന്യ! മൽ ാതാവായ ലക്ഷ് മണനിവെനേടാ.
എന്നാെലെന്താരു കാര്യം നിന മേനാഹേര!
നി െട മേനാഗതം െചാ ക മടിയാെത.”
എന്നതു േകട്ടേനരം െചാല്ലിനാൾ നിശാചരി ◌ഃ
”എേന്നാടുകൂെടേപ്പാ രമി െകാേളളണം നീ.
നിെന്നയും പിരി േപാവാൻ മമ ശക്തി േപാരാ
എെന്ന നീ പരി ഹിച്ചീേടണം മടിയാെത.” 770
ജാനകിതെന്നക്കടാക്ഷി പുഞ്ചിരിപൂ
മാനവവീരനവേളാടരുൾെചയ് തീടിനാൻഃ
”ഞാനിഹ തേപാധനേവഷവുംധരിേച്ചാേരാ
കാനനംേതാറും നടന്നീടു സദാകാലം.
ജാനകിയാകുമിവെള െട പത്നിയേല്ലാ
മാനേസ പാർത്താൽ െവടിഞ്ഞീടരുെതാ െകാ ം.
സാപേത്ന്യാത്ഭവദുഃഖെമ യും കഷ് ടം!കഷ് ടം!
താപെത്തസ്സഹിപ്പതിന്നാളല്ല നീയുെമേടാ.
ലക്ഷ് മണൻ മമ ാതാ സുന്ദരൻ മേനാഹരൻ
ലക്ഷ് മീേദവി തെന്നെയാ ം നീെയല്ലാംെകാ ം. 780
നിങ്ങളിൽ േചരുേമെറ നിർണ്ണയം മേനാഹേര!
സംഗവും നിന്നിേലറ്റം വർദ്ധി മവെനേടാ.
മംഗലശീലനനുരൂപെന യും നിന-
ക്ക നീ െച പറഞ്ഞീടുക ൈവകീടാെത.”
എന്നതു േകട്ടേനരം സൗമി ിസമീേപ േപായ് -
െചന്നവളേപക്ഷിച്ചാൾ, ഭർത്താവാെക തെന്ന
െചാന്നവേളാടു ചിരിച്ചവനുമുരെചയ് താ-
”െന െട പരമാർത്ഥം നിേന്നാടു പറഞ്ഞീടാം.
മന്നവനായ രാമൻത െട ദാസൻ ഞാേനാ
ധേന്യ! നീ ദാസിയാവാൻതക്കവളല്ലയേല്ലാ. 790
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െച നീ െചാല്ലീടഖിേലശ്വരനായ രാമൻ-
തേന്നാടു തവ കുലശീലാചാരങ്ങെളല്ലാം.
എന്നാലേന്നരംതെന്ന ൈകെക്കാളളുമേല്ലാ രാമൻ
നിെന്ന”െയന്നതു േക രാവണസേഹാദരി
പിെന്നയും രഘുകുലനായകേനാടു െചാന്നാ-
”െളെന്ന നീ പരി ഹിച്ചീടുക ന നിന-
െക്കാ െകാ േമെയാരു സങ്കടമുണ്ടായ് വരാ.
മന്നവാ! ഗിരിവന ാമേദശങ്ങൾ േതാറും
എേന്നാടുകൂെട നടേന്നാേരാേരാ േഭാഗെമല്ലാ-
മേന്യാന്യം േചർ ഭുജിക്കായ് വരുമനാരതം.” 800
ഇത്തരമവളുരെചയ് തതു േകട്ടേനര-
മുത്തരമരുൾെചയ് തു രാഘവൻതിരുവടി ◌ഃ
”ഒരുത്തനായാലവനരിേക ശു ഷിപ്പാ-
െനാരുത്തി േവണമതിനിവളുെണ്ടനിക്കിേപ്പാൾ.
ഒരുത്തി േവണമവനതിനാെര തിര-
ഞ്ഞിരി ംേനരമിേപ്പാൾ നിെന്നയും ക കിട്ടി.
വരു ം ൈദവെമാ െകാതിച്ചാലിനി നിെന്ന
വരി െകാളളുമവനില്ല സംശയേമതും.ണ
െതരിെക്കന്നിനിക്കാലം കളഞ്ഞീടാെത െചൽക
കരെത്ത ഹിച്ചീടും കടുെക്കന്നവെനേടാ!” 810
രാഘവവാക്യം േക രാവണസേഹാദരി
വ്യാകുലേചതെസ്സാടും ലക്ഷ്മണാന്തിേക േവഗാൽ
െച നിന്നേപക്ഷിച്ചേനര കുമാരനു-
”െമേന്നാടിത്തരം പറഞ്ഞീെടാല്ലാ െവറുേത നീ.
നിന്നിലിേല്ലതുെമാരു കാംക്ഷെയന്നറിക നീ
മന്നവനായ രാമൻതേന്നാടു പറഞ്ഞാലും.”
പിെന്നയുമതു േക രാഘവസമീേപ േപായ് -
െച നിന്നേപക്ഷിച്ചാളാശയാ പലതരം.
കാമവുമാശാഭംഗംെകാ േകാപവുമതി-
േ മവുമാലസ്യവുംപൂ രാക്ഷസിയേപ്പാൾ 820
മായാരൂപവും േവർെപട്ടഞ്ജനൈശലംേപാെല
കായാകാരവും േഘാരദംഷ് യും ൈകെക്കാേണ്ടറ്റം
കമ്പമുൾെക്കാ സീതാേദവിേയാടടുത്തേപ്പാൾ
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സം മേത്താടു രാമൻ തടു നിർ ംേനരം
ബാലകൻ ക ശീ ം കുതി ചാടിവ
വാളുറയൂരിക്കാതും മുലയും മൂ െമല്ലാം
േഛദിച്ചേനരമവളലറി മുറയിട്ട-
നാദെത്തെക്കാ േലാകെമാെക്ക മെറ്റാലിെക്കാ .
നീലപർവതത്തിെന്റ മുകളിൽനി ചാടി
നാല വഴി വരുമരുവിയാറുേപാെല 830
േചാരയുെമാലിപ്പി കാളരാ ിെയേപ്പാെല
േഘാരയാം നിശാചാരി േവഗത്തിൽ നടെകാണ്ടാൾ.
രാവണൻതെന്റ വരവുണ്ടിനിയിേപ്പാെള
േദവേദവനുമരുൾെചയ്തിരുന്നരുളിനാൻ.
രാക്ഷസ വരനായീടിന ഖരൻമുമ്പിൽ
പക്ഷമറ്റവനിയിൽ പർവതം വീണേപാെല
േരാദനംെചയ് തു മുമ്പിൽ പതനംെചയ് തു നിജ
േസാദരിതെന്നേനാക്കിെച്ചാല്ലിനാനാശു ഖരൻഃ
”മൃത തൻ വ ത്തിങ്കൽ സത്വരം േവശിപ്പി-
ച്ച െചാല്ലാെരെന്നേന്നാെട യും വിരെയ നീ.” 840
വീർ വീർേത്തറ്റം വിറച്ചലറിസ്സഗദ് ഗദ-
മാർത്തിപൂേണ്ടാർ ഭീത്യാ െചാല്ലിനാളവളേപ്പാൾഃ
”മർത്ത്യന്മാർ ദശരഥപു ന്മാരിരുവരു-

ത്തമഗുണവാന്മാെര യും സിദ്ധന്മാർ.
രാമലക്ഷ് മണന്മാെരന്നവർ നാമെമാരു
കാമിനിയു കൂെട സീതെയന്നവൾ േപർ.
അ ജൻനിേയാഗത്താലു നാമവരജൻ
ഖഡ് േഗന േഛദിച്ചതു മൽകുചാദികെളല്ലാം.
ശൂരനായീടും നീയിന്നവെരെക്കാലെചയ് തു
േചാര നല് കുക ദാഹം തീരുമാെറനിക്കിേപ്പാൾ. 850
പച്ചമാംസവും തി രക്തവും പാനംെചയ് കി-
ലിച്ഛവന്നീടും മമ നിശ്ചയമറിഞ്ഞാലും.”
എന്നിവ േക ഖരൻ േകാപേത്താടുരെചയ്താൻഃ
”ദുർന്നയേമെറയുളള മാനുഷാധമന്മാെര
െകാ മൽഭഗിനി ഭക്ഷിപ്പാൻ െകാടുക്കണ-
െമന്നതിനാശു പതിന്നാലുേപർ േപാക നിങ്ങൾ.
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നീ കൂെടെച്ച കാ െക്കാടുത്തീെടന്നാലിവ-
രാകൂതം വരുത്തീടും നിന മടിയാെത.”
എന്നവേളാടു പറഞ്ഞയച്ചാൻ ഖരേനറ്റ-
മുന്നതന്മാരാം പതിന്നാലു രാക്ഷസെരയും. 860
ശൂലമുൽഗരമുസലാസിചാേപഷുഭിണ്ഡി-
പാലാദി പലവിധമായുധങ്ങളുമായി

ദ്ധന്മാരാർ വിളി ദ്ധതന്മാരായ് െച
യുദ്ധസന്നദ്ധന്മാരായടുത്താരതുേനരം.
ബദ്ധൈവേരണ പതിന്നാൽവരുെമാരുമി
ശ ൗഘം േയാഗിച്ചാർ ചു ംനിെന്നാരിക്കെല.
മി േഗാ ാൽഭൂതനാമുത്തേമാത്തമൻ രാമൻ
ശ ക്കളയേച്ചാരു ശ ൗഘം വരുേന്നരം

േത്യകേമാേരാശരംെകാണ്ടവ ഖണ്ഡി ടൻ
ത്യർത്ഥിജനെത്തയും വധിച്ചാേനാേരാന്നിനാൽ. 870

ശൂർപ്പണഖയുമതു ക േപടി മണ്ടി-
ബ്ബാഷ്പവും തൂകി ഖരൻമുമ്പിൽവീണലറിനാൾ.
”എ െപായ് ക്കളഞ്ഞിതു നിേന്നാടുകൂെടപ്പറ-
ഞ്ഞി നിന്നയച്ചവർ പതിന്നാൽവരും െചാൽ, നീ.”
”അ െചേന്നറ്റേനരം രാമസായകങ്ങൾെകാ-
ണ്ടിങ്ങിനിവരാതവണ്ണം േപായാർ െതേക്കാട്ടവർ.”
എ ശൂർപ്പണഖയും െചാല്ലിനാ,ളതുേക
വന്ന േകാപത്താൽ ഖരൻ െചാല്ലിനാനതുേനരംഃ
”േപാരിക നിശാചരർ പതിന്നാലായിരവും
േപാരിനു ദൂഷണനുമനുജൻ ിശിരാവും. 880
േഘാരനാം ഖരേനവം െചാന്നതു േകട്ടേനരം
ശൂരനാം ിശിരാവും പടയും പുറെപ്പ .
വീരനാം ദൂഷണനും ഖരനും നടെകാ
ധീരതേയാടു യുദ്ധം െചയ് വതി ഴേറ്റാെട.
രാക്ഷസപ്പടയുെട രൂക്ഷമാം േകാലാഹലം
േകൾക്കായേനരം രാമൻ ലക്ഷ് മണേനാടു െചാന്നാൻഃ
” ഹ് മാണ്ഡം നടു മാെറെന്താരു േഘാഷമിതു?
നേമ്മാടു യുദ്ധത്തിനു വരു രേക്ഷാബലം.
േഘാരമായിരിേപ്പാരു യുദ്ധവുമുണ്ടാമിേപ്പാൾ
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ധീരതേയാടുമ നീെയാരു കാര്യംേവണം. 890
ൈമഥിലിതെന്നെയാരു ഗുഹയിലാക്കിെക്കാ
ഭീതികൂടാെത പരിപാലിക്കേവണം ഭവാൻ.
ഞാെനാരുത്തേന േപാരുമിവെരെയാെക്കെക്കാൽവാൻ
മാനേസ നിന സേന്ദഹമുണ്ടായീെടാലാ.
മെറ്റാ ം െചാ ന്നിെല്ലെന്നെന്നയാണയുമി
കറ്റവാർകുഴലിെയ രക്ഷി െകാേളളണം നീ.”
ലക്ഷ് മീേദവിേയയുംെകാണ്ടങ്ങെനതെന്നെയ
ലക്ഷ് മണൻ െതാഴുതു േപായ് ഗഹ്വരമകംപുക്കാൻ.
ചാപബാണങ്ങേളയുെമടു പരികര-
മാേഭാഗാനന്ദമുറപ്പി സന്നദ്ധനായി. 900
നില് ന്നേനരമാർ വിളി നക്തഞ്ചര-
െരാെക്ക വെന്നാരുമി ശസ് ൗഘം േയാഗിച്ചാർ.
വൃക്ഷങ്ങൾ പാഷാണങ്ങെളന്നിവെകാ േമറ്റം

േക്ഷപിച്ചിതു േവഗാൽ പുഷ് കരേന ൻെമയ് േമൽ.
തൽക്ഷണമവെയല്ലാെമയ് തു ഖണ്ഡി രാമൻ
രേക്ഷാവീരന്മാെരയും സായകാവലി തൂകി
നി ഹിച്ചതു നിശിതാ ബാണങ്ങൾതന്നാ-
ലേ വന്നടുെത്താരു രാക്ഷസപ്പടെയല്ലാം.
ഉ നാം േസനാപതി ദൂഷണനതുേനര-
മു സന്നിഭനായ രാമേനാടടുത്തിതു. 910
തൂകിനാൻ ബാണഗണ,മേവറ്റ് രഘുവരൻ
േവേഗന ശരങ്ങളാെലണ്മണി ായമാക്കി.
നാലു ബാണങ്ങെളയ് തു തുരഗം നാലിെനയും
കാലേവശ് മനി േചർ സാരഥിേയാടുംകൂെട.
ചാപവും മുറി തൽേകതുവും കളഞ്ഞേപ്പാൾ
േകാേപന േതരിൽനി ഭൂമിയിൽ ചാടിവീണാൻ.
പിൽപാടു ശതഭാരായസനിർമ്മിതമായ
െകൽേപറും പരിഘവും ധരി വന്നാനവൻ.
തൽബാഹുതെന്നേച്ഛദിച്ചീടിനാൻ ദാശരഥി
തൽപരിഘത്താൽ ഹരിച്ചിതു സീതാപതി. 920
മസ്തകം പിളർന്നവനുർവിയിൽ വീണു സമ-
വർത്തിപത്തനം േവശിച്ചിതു ദൂഷണനും.
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ദൂഷണൻ വീണേനരം വീരനാം ിശിര ം
േരാേഷണ മൂ ശരം െകാ രാമെനെയയ് താൻ.
മൂ ം ഖണ്ഡി രാമൻ മൂ ബാണങ്ങെളയ് താൻ
മൂ െമയ് തുടൻ മുറിച്ചീടിനാൻ ിശിര ം
നൂറുബാണങ്ങെളയ് താനേന്നരം ദാശരഥി
നൂറും ഖണ്ഡി പുനരായിരംബാണെമയ് താൻ.
അവയും മുറിച്ചവനയുതം ബാണെമയ് താ-
നവനീപതിവീരനവയും നുറുക്കിനാൻ. 930
അർദ്ധച ാകാരമായിരിേപ്പാര തന്നാ-
ലുത്തമാംഗങ്ങൾ മൂ ം മുറി പന്താടിനാൻ.
അേന്നരം ഖരനാദിത്യാഭേതടീടും രഥം-
തന്നിലാമ്മാറു കരേയറി ഞാെണാലിയി
വ രാഘവേനാടു ബാണങ്ങൾ തൂകീടിനാ,-
െനാന്നിെനാെന്നയ് തു മുറിച്ചീടിനാനവെയല്ലാം.
രാമബാണങ്ങൾെകാ ം ഖരബാണങ്ങൾെകാ ം
ഭൂമിയുമാകാശവും കാണരുതാെതയായി.
നിഷ് ഠുരതരമായ രാഘവശരാസനം
െപാട്ടിച്ചാൻ മുഷ് ടിേദേശ ബാണെമയ്താശു ഖരൻ. 940
ചട്ടയും നുറുക്കിനാൻ േദഹവും ശരങ്ങൾെകാ-
െണ്ടാെട്ടാഴിയാെത പിളർന്നീടിനാ,നതുേനരം
താപസേദവാദികളായുളള സാധുക്കളും
താപേമാടേയ്യാ! കഷ് ടം! കഷ് ടെമ രെചയ് താർ.
ജയി താക രാമൻ ജയി താകെയ
ഭയേത്താടമരരും താപസന്മാരും െചാന്നാർ.
തല് ക്കാേല കുംേഭാത്ഭവൻത െട കയ്യിൽ മുന്നം
ശ നാൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന ശരാസനം
തൃക്കയ്യിൽ കാണായ് വന്നിെത യും ചി ം ചി ം;
മുഖ്യൈവഷ് ണവചാപം ൈകെക്കാ നില് േന്നരം 950
ദി കെളാെക്ക നിറേഞ്ഞാരു ൈവഷ് ണവേതജ-

ൾെക്കാ കാണായ് വ രാമച െനയേപ്പാൾ.
ഖണ്ഡിച്ചാൻ ഖരനുെട ചാപവും കവചവും
കുണ്ഡലഹാര കിരീടങ്ങളുമരക്ഷണാൽ.
സൂതെനെക്കാ തുരഗങ്ങളും േതരും െപാടി-
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ച്ചാദിനായകനടുത്തീടിന േനരത്തിങ്കൽ
മെറ്റാരു േതരിൽ കരേയറിനാനാശു ഖരൻ
െതെറ്റ െപാടിച്ചിതു രാഘവനതുമേപ്പാൾ.
പിെന്നയും ഗദയുമായടുത്താനാശു ഖരൻ
ഭിന്നമാക്കിനാൻ വിശിഖങ്ങളാലതും രാമൻ. 960
ഏറിയ േകാപേത്താെട പിെന്ന മെറ്റാരു േതരി-
േലറിവന്ന േയാഗം തുടങ്ങിനാൻ ഖരൻ.
േഘാരമാമാേഗ്നയാ െമയ് തു രഘുവരൻ
വാരുണാേ ന തടുത്തീടിനാൻ ജിത മം.
പിെന്നക്കൗേബരമ െമയ് തൈത ാസ് ംെകാ
മന്നവൻ തടഞ്ഞതു ക രാക്ഷസവീരൻ
ൈനര്യതമ ം േയാഗിച്ചിതു യുമ്യാേ ണ
വീരനാം രഘുപതി തടു കളഞ്ഞേപ്പാൾ
വായവ്യമയച്ചതുൈമ ാസ് ംെകാ ജഗ-
ന്നായകൻ തടുത്തതു ക രാക്ഷസവീരൻ 970
ഗാന്ധർവ്വമയച്ചതു ഗൗഹ്യകമ ംെകാ
ശാന്തമായതു ക ഖരനും േകാപേത്താെട
ആസുരമ ം േയാഗിച്ചതു ക രാമൻ
ഭാസുരമായ ൈദവാ ംെകാ തടുക്കയാൽ
തീക്ഷ് ണമാൈമഷീകാ െമയ്തതു രഘുപതി
ൈവഷ്ണവാേ ണ കളഞ്ഞാശു മൂന്ന തന്നാൽ
സാരഥിതെന്നെക്കാ തുരഗങ്ങെളെക്കാ
േതരുെമേപ്പരും െപാടിെപടു കളഞ്ഞേപ്പാൾ
യാതുധാനാധിപതി ശൂലവും ൈകെക്കാണ്ടതി-
േ ാേധന രഘുവരേനാടടുത്തീടുേന്നരം 980
ഇ ൈദവതമ മയേച്ചാരളവു െച-
ന്നി ാരിതലയറുത്തീടിനാൻ ജഗന്നാഥൻ.
വീണിതു ലങ്കാനഗേരാത്തരദ്വാേര തല
തൂണി പുക്കിതു വ ബാണവുമതുേനരം.
ക രാക്ഷസെരല്ലാമാരുെട തലെയ
കുണ് ഠഭാേവന നി സംശയം തുടങ്ങിനാർ.
ഖരദൂഷണ ിശിരാക്കളാം നിശാചര-
വരരും പതിന്നാലായിരവും മരിച്ചിതു
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നാഴിക മൂേന്നമുക്കാൽെകാ രാഘവൻതന്നാ,-
ലൂഴിയിൽ വീണാളേല്ലാ രാവണഭഗിനിയും. 990
മരിച്ച നിശാചരർ പതിനാലായിരവും
ധരിച്ചാരേല്ലാ ദിവ്യവി ഹമതുേനരം,
ജ്ഞാനവും ലഭിച്ചിതു രാഘവൻേപാക്കൽനി
മാനേസ പുനരവേരവരുമതുേനരം
രാമെന ദക്ഷിണംെചയ് തുടൻ നമസ് കരി-
ച്ചാേമാദംപൂ കൂപ്പി തിച്ചാർ പലതരംഃ
”നമേസ്ത പാദാംബുജം രാമ! േലാകാഭിരാമ!
സമസ്തപാപഹരം േസവകാഭീഷ് ട ദം.
സമേസ്തശ്വര! ദയാവാരിേധ! രഘുപേത!
രമിച്ചീടണം ചിത്തം ഭവതി രമാപേത! 1000
ത്വൽപാദാംബുജം നിത്യം ധ്യാനി മുനിജന-
മുത്ഭവമരണദുഃഖങ്ങെളക്കളയു
മുൽപാടു മേഹശെനത്തപ െചയ് തു സേന്താ-
ഷിപ്പി ഞങ്ങൾമുമ്പിൽ ത്യക്ഷനായേനരം
’േഭദവി മം തീർ സംസാരവൃക്ഷമൂല-
േച്ഛദനകുഠാരമായ് ഭവിക്ക ഭവാ’നിതി

ാർത്ഥി ഞങ്ങൾ മഹാേദവേനാടതുമൂല-
േമാർത്തരുൾെചയ് തു പരേമശ്വരനതുേനരം.
’യാമിനീചരന്മാരായ് ജനിക്ക നിങ്ങളിനി
രാമനായവതരിച്ചീടുവൻ ഞാനും ഭൂമൗ. 1010
രാക്ഷസേദഹന്മാരാം നിങ്ങെളേച്ഛദിച്ച -
േമാക്ഷവും തന്നീടുവനില്ല സംശയേമതും.’
എന്നരുൾെചയ് തു പരേമശ്വരനതുമൂലം
നിർണ്ണയം മഹാേദവനായതും രഘുപതി.
ജ്ഞാേനാപേദശംെചയ് തു േമാക്ഷവും തന്നീടണ-
മാനന്ദസ്വരൂപനാം നിന്തിരുവടി നാഥാ!”
എന്നവരേപക്ഷിച്ചേനര രഘുനാഥൻ
മന്ദഹാസവും പൂ സാനന്ദമരുൾെചയ് തുഃ
”വി േഹ ിയമനഃ ാണാഹംകാരാദികൾ-
െക്കാക്കേവ സാക്ഷിഭൂതനായതു പരമാത്മാ. 1020
ജാ ത്സ്വപ് നാഖ്യാദ്യവസ്ഥാേഭദങ്ങൾ ം മീേത
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സാക്ഷിയാം പര ഹ് മം സച്ചിദാനന്ദേമകം.
ബാല്യകൗമാരാദികളാഗമാപായികളാം
കാല്യാദിേഭദങ്ങൾ ം സാക്ഷിയായ്മീേത നില് ം.
പരമാത്മാവു പര ഹ് മമാനന്ദാത്മകം
പരമം ധ്യാനി േമ്പാൾ ൈകവല്യം വ കൂടും.”
ഈവണ്ണമുപേദശംെചയ് തു േമാക്ഷവും നല് കി
േദവേദേവശൻ ജഗൽക്കാരണൻ ദാശരഥി.
രാഘവൻ മൂേന്നമുക്കാൽ നാഴികെകാ െകാന്നാൻ
േവേഗന പതിന്നാലുസഹ ം രേക്ഷാബലം. 1030
സൗമി ി സീതാേദവിതേന്നാടുംകൂെട വ
രാമച െന വീണു നമസ് കാരവും െചയ് താൻ.
ശ ൗഘനികൃത്തമാം ഭർ വി ഹം ക
മുക്തബാേഷ്പാദം വിേദഹാത്മജ മന്ദംമന്ദം
തൃൈക്കകൾെകാ തേലാടിെപ്പാറുപ്പിച്ചീടിനാ-
െളാക്കേവ പു മതിൻ വടുവും വാച്ചീടിനാൾ.
രേക്ഷാവീരന്മാർ വീണുകിട ന്നതു ക
ലക്ഷ് മണൻ നിജഹൃദി വിസ് മയം േതടീടിനാൻ.
’രാവണൻതെന്റ വരവുണ്ടിനിയിേപ്പാ’െള
േദവേദവനുമരുൾെചയ് തിരുന്നരുളിനാൻ. 1040
പിെന്ന ലക്ഷ് മണൻതെന്ന ൈവകാെത നിേയാഗിച്ചാൻഃ
’െച നീ മുനിവരന്മാേരാടു െചാല്ലീടണം.
യുദ്ധംെചയ്തതും ഖരദൂഷണ ിശിരാക്കൾ
സിദ്ധിെയ ാപിച്ചതും പതിന്നാലായിരവും
താപസന്മാേരാടറിയി നീ വരിെക’
പാപനാശനനരുൾെചയ് തയേച്ചാരുേശഷം,
സുമി ാപു ൻ തേപാധനന്മാേരാടു െചാന്നാ-
നമി ാന്തകൻ ഖരൻ മരിച്ച വൃത്താന്തങ്ങൾ.

മത്താലിനിക്കാലംൈവകാെതെയാടുങ്ങീടു-
മമർത്ത്യൈവരികെള റ മുനിജനം. 1050
പലരുംകൂടി നിരൂപി നിർമ്മിച്ചീടിനാർ
പലലാശികൾമായ തട്ടായ് വാൻ മൂ േപർ ം
അംഗുലീയവും ചൂഡാരത്നവും കവചവു-
മംേഗ േചർത്തീടുവാനായ് െക്കാടു വിട്ടീടിനാർ.
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ലക്ഷ് മണനവ മൂ ം െകാ വന്നാശു രാമൻ-
തൃക്കാല് ക്കൽവ െതാഴുതീടിനാൻ ഭക്തിേയാെട.
അംഗുലീയകെമടുത്തംബുജവിേലാചന-
നംഗുലത്തിേന്മലി , ചൂഡാരത്നവും പിെന്ന
ൈമഥിലിതനി നല് കീടിനാൻ, കവചവും

ാതാവുതനിക്കണിഞ്ഞീടുവാനരുളിനാൻ. 1060
രാവണഭഗിനിയും േരാദനംെച പിെന്ന
രാവണേനാടു പറഞ്ഞീടുവാൻ നടെകാണ്ടാൾ.
സാക്ഷാലഞ്ജനൈശലംേപാെല ശൂർപ്പണഖയും
രാക്ഷസരാജൻമുമ്പിൽ വീണുടൻമുറയിട്ടാൾ.
മുലയും മൂ ം കാതും കൂടാെത േചാരയുമാ-
യലറും ഭഗിനിേയാടവനുമുരെചയ് താൻഃ
”എന്തിതു വേത്സ! െചാല്ലീെടേന്നാടു പരമാർത്ഥം
ബന്ധമുണ്ടായെത ൈവരൂപ്യം വന്നീടുവാൻ?
ശ േനാ കൃതാന്തേനാ പാശിേയാ കുേബരേനാ
ദുഷ് കൃതംെചയ്തതവൻതെന്ന ഞാെനാടു വൻ. 1070
സത്യംെചാ”െല്ലന്നേനരമവളുമുരെചയ്താ-
”െള യും മൂഢൻ ഭവാൻ മത്തൻ പാനസക്തൻ

ീജിതനതിശഠെനന്തറിഞ്ഞിരി ?
രാജാെവെന്ന െകാ െചാ നിെന്ന വൃഥാ?
ചാരച ം വിചാരവുമിേല്ലതും നിത്യം
നാരീേസവയുംെചയ് തു കിടന്നീെടല്ലായ് േപാഴും.
േകട്ടതില്ലേയാ ഖരദൂഷണ ിശിരാക്കൾ
കൂട്ടേമ പതിന്നാലായിരവും മുടിഞ്ഞതും?

ഹരാർേദ്ധന രാമൻ േവേഗന ബാണഗണം
ഹരിെച്ചാടുക്കിനാെനെന്താരു കഷ് ടേമാർത്താൽ.” 1080

എന്നതു േക േചാദിച്ചീടിനാൻ ദശാനന-
െനേന്നാടു െചാല്ലീ’േടവൻ രാമനാകുന്നെത ം
എെന്താരുമൂലമവൻ െകാ വാെന െമന്നാ-
ലന്തകൻതനി നല് കീടുവനവെന ഞാൻ.’
േസാദരി െചാന്നാളതുേക രാവണേനാടു
”യാതുധാനാധിപേത! േകട്ടാലും പരമാർത്ഥം.
ഞാെനാരുദിനം ജനസ്ഥാനേദശത്തിങ്കൽ നി-
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ന്നാനന്ദംപൂ താേന സഞ്ചരിച്ചീടുംകാലം
കാനന െട െച ഗൗതമീതടം പുേക്കൻ;
സാനന്ദം പഞ്ചവടി ക ഞാൻ നില് േന്നരം. 1090
ആ മത്തിങ്കൽ ത രാമെനക്കേണ്ടൻ ജഗ-
ദാ യഭൂതൻ ജടാവല് ക്കലങ്ങളും പൂ
ചാപബാണങ്ങേളാടുെമ യും േതജേസ്സാടും
താപസേവഷേത്താടും ധർമ്മദാരങ്ങേളാടും
േസാദരനായീടുന്ന ലക്ഷ്മണേനാടുംകൂടി
സ്സാദരമിരി േമ്പാളടു െച ഞാനും.

ീരാേമാത്സംേഗ വാഴും ഭാമിനിതെന്നക്കണ്ടാൽ
നാരികളവ്വണ്ണം മറ്റില്ലേല്ലാ േലാകത്തിങ്കൽ.
േദവഗന്ധർവ്വനാഗമാനുഷനാരിമാരി-
േലവം കാണ്മാനുമില്ല േകൾപ്പാനുമില്ല നൂനം. 1100
ഇന്ദിരാേദവിതാനും ഗൗരിയും വാണിമാതു-
മി ാണിതാനും മ ളളപ്സര ീവർഗ്ഗവും
നാണംപൂെണ്ടാളിച്ചീടുമവെള വഴിേപാെല
കാണുേമ്പാളനംഗനും േദവതയവളേല്ലാ.
തൽപതിയാകും പുരുഷൻ ജഗൽപതിെയ
കൽപിക്കാം വികൽപമില്ലൽപവുമിതിനിേപ്പാൾ.
ത്വൽപത്നിയാക്കീടുവാൻ തക്കവളവെള
കൽപി െകാണ്ടി േപാന്നീടുവാെനാരുെമ്പേട്ടൻ.
മൽകുചനാസാകർണ്ണേച്ഛദനം െചയ്താനേപ്പാൾ
ലക്ഷ് മണൻ േകാപേത്താെട രാഘവനിേയാഗത്താൽ. 1110
വൃത്താന്തം ഖരേനാടു െച ഞാനറിയിേച്ചൻ
യുദ്ധാർത്ഥം നക്തഞ്ചരാനീകിനിേയാടുമവൻ
േരാഷേവേഗന െച രാമേനാേടറ്റേനരം
നാഴിക മൂേന്നമുക്കാൽെകാണ്ടവെനാടുക്കിനാൻ.
ഭസ് മമാക്കീടും പിണങ്ങീടുകിൽ വിശ്വം ക്ഷണാൽ
വിസ് മയം രാമനുെട വി മം വിചാരിച്ചാൽ!
കന്നൽേനർമിഴിയാളാം ജാനകിേദവിയിേപ്പാൾ
നി െട ഭാര്യയാകിൽ ജന്മസാഫല്യം വരും.
ത്വത്സകാശത്തിങ്കലാക്കീടുവാൻ തക്കവണ്ണ-
മുത്സാഹം െചയ്തീടുകിെല യും ന ഭവാൻ. 1120
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തത്സാമർത്ഥ്യങ്ങെളല്ലാം പത്മാക്ഷിയാകുമവ-
ളുത്സംേഗ വസിക്കെകാണ്ടാകു േദവാരാേത!
രാമേനാേടറ്റാൽ നിൽപാൻ നിന ശക്തിേപാരാ
കാമൈവരി ം േനേര നില് ക്കരുെതതിർ േമ്പാൾ.
േമാഹിപ്പിെച്ചാരുജാതി മായയാ ബാലന്മാെര
േമാഹനഗാ ിതെന്നെക്കാ േപാരിേകയുളളു.”
േസാദരീവചനങ്ങളിങ്ങെന േകട്ടേശഷം
സാദരവാക്യങ്ങളാലാശ്വസിപ്പി തൂർണ്ണം
ത െട മണിയറതന്നിലങ്ങകംപുക്കാൻ
വന്നതിേല്ലതും നി ചിന്തയുണ്ടാകമൂലം. 1130
’എ യും ചി ം ചി േമാർേത്താളമിദെമാരു
മർത്ത്യനാൽ മൂേന്നമുക്കാൽ നാഴികേനരംെകാ
ശക്തനാം നക്തഞ്ചര വരൻ ഖരൻതാനും
യുദ്ധൈവദഗ് ദ്ധ്യേമറും േസാദരരിരുവരും
പത്തികൾ പതിന്നാലായിരവും മുടി േപാൽ!
വ്യക്തം മാനുഷനല്ല രാമെനന്നതു നൂനം.
ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ പേത്മക്ഷണൻ
മുക്തിദാൈനകമൂർത്തി മുകുന്ദൻ മുക്തി ിയൻ
ധാതാവു മുന്നം ാർത്ഥിേച്ചാരു കാരണമി
ഭൂതേല രഘുകുേല മർത്ത്യനായ് പിറന്നിേപ്പാൾ 1140
എെന്നെക്കാ വാെനാരുെമ്പ വന്നാെനങ്കിേലാ
െച ൈവകുണ് ഠരാജ്യം പരിപാലിക്കാമേല്ലാ.
അെല്ലങ്കിെല ം വാഴാം രാക്ഷസരാജ്യ,െമന്നാ-
ലല്ലലിെല്ലാ െകാ ം മനസി നിരൂപിച്ചാൽ.
കല്യാണ ദനായ രാമേനാേടല് ന്നതി-
െനല്ലാജാതിയും മടിേക്കണ്ട ഞാെനാ െകാ ം.
ഇത്ഥമാത്മനി ചിന്തി റ രേക്ഷാനാഥൻ
തത്വജ്ഞാനേത്താടുകൂടത്യാനന്ദവും പൂണ്ടാൻ.
സാക്ഷാൽ ീനാരായണൻ രാമെനന്നറിഞ്ഞഥ
രാക്ഷസ വരനും പൂർവ്വവൃത്താന്തേമാർത്താൻ. 1150
’വിേദ്വഷബുദ്ധ്യാ രാമൻതെന്ന ാപിേക്കയുളളു
ഭക്തിെകാെണ്ടന്നിൽ സാദിക്കയില്ലഖിേലശൻ.’
ഇത്തരം നിരൂപി രാ ിയും കഴിഞ്ഞിതു
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ചി ഭാനുവുമുദയാ ിമൂർദ്ധനി വ .
േതരതിേലറീടിനാൻ േദവസഞ്ചയൈവരി
പാരാെത പാരാവാരപാരമാം തീരം ത
മാരീചാ മം ാപിച്ചീടിനാനതി തം
േഘാരനാം ദശാനനൻ കാര്യഗൗരവേത്താടും.
മൗനവുംപൂ ജടാവല് ക്കലാദിയും ധരി-
ച്ചാനന്ദാത്മകനായ രാമെന ധ്യാനി ളളിൽ 1160
രാമരാേമതി ജപി റ സമാധിപൂ-
ണ്ടാേമാദേത്താടു മരുവീടിന മാരീചനും
ലൗകികാത്മനാ ഗൃഹത്തിങ്കലാഗതനായ
േലാേകാപ വകാരിയായ രാവണൻതെന്ന
ക സം മേത്താടുമുത്ഥാനം െചയ് തു പൂ -
െകാ തന്മാറിലണച്ചാനന്ദാ ക്കേളാടും
പൂജി യഥാവിധി മാനി ദശകണ് ഠൻ
േയാജി ചിത്തമേപ്പാൾ േചാദി മാരീചനുംഃ
”എെന്താരാഗമനമിേതകനായ് തെന്നെയാരു
ചിന്തയുെണ്ടന്നേപാെല േതാ ഭാവത്തിങ്കൽ. 1170
െചാ ക രഹസ്യമെല്ലങ്കിേലാ ഞാനും തവ
നല്ലതു വരു വാനുളളതിൽ മുമ്പനേല്ലാ.
ന്യായമായ് നിഷ് കൽമഷമായിരി ന്ന കാര്യം
മായെമന്നിേയ െചയ് വാൻ മടിയിെല്ലനിേക്കതും.”
മാരീചവാക്യേമവം േക രാവണൻ െചാന്നാ-
”നാരുമിെല്ലനി നിെന്നേപ്പാെല മു േന്നരം.
സാേകതാധിപനായ രാജാവു ദശരഥൻ
േലാൈകകാധിപനുെട പു ന്മാരായു േപാൽ
രാമലക്ഷ് മണന്മാെരന്നിരുവരിതുകാലം
േകാമളഗാ ിയാേയാരംഗനാരത്നേത്താടും 1180
ദണ്ഡകാരേണ്യ വ വാഴുന്നിത,വർ ബലാ
െല െട ഭഗിനിതൻ നാസികാകുചങ്ങളും
കർണ്ണവും േഛദിച്ചതു േക ടൻ ഖരാദികൾ
െചന്നിതു പതിന്നാലായിരവുമവെരയും
നി താേനകനായിെട്ടതിർ രണത്തിങ്കൽ
േകാന്നിതു മൂേന്നമുക്കാൽ നാഴികെകാ രാമൻ.
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തൽ ാേണശ്വരിയായ ജാനകിതെന്ന ഞാനു-
മിേപ്പാേഴ െകാണ്ടി േപാന്നീടുേവനതി നീ
േഹമവർണ്ണം പൂേണ്ടാരു മാനായ് െചന്നടവിയിൽ
കാമിനിയായ സീതതെന്ന േമാഹിപ്പിേക്കണം. 1190
രാമലക്ഷ്മണന്മാെരയകറ്റി ദൂരത്താ
വാമഗാ ിെയയേപ്പാൾ െകാ ഞാൻ േപാന്നീടുവൻ.
നീ മമ സഹായമായിരിക്കിൽ മേനാരഥം
മാമകം സാധിച്ചീടുമില്ല സംശയേമതും.”
പംകതികന്ധരവാക്യം േക മാരീചനുളളിൽ
ചിന്തി ഭയേത്താടുമീവണ്ണമുരെചയ് താൻഃ
”ആരുപേദശിച്ചിതു മൂലനാശനമായ
കാരിയം നിേന്നാടവൻ നി െട ശ വേല്ലാ.
നി െട നാശം വരുത്തീടുവാനവസരം-
തെന്നപ്പാർത്തിരിേപ്പാരു ശ വാകുന്നതവൻ. 1200
നല്ലതു നിന ഞാൻ െചാ വൻ േകൾ ന്നാകിൽ
നല്ലതേല്ലതും നിനക്കിെത്താഴിലറിക നീ.
രാമച നിലുളള ഭീതിെകാണ്ടകതാരിൽ
മാമേക രാജരത്നരമണീരഥാദികൾ
േകൾ േമ്പാളതിഭീതനായുളള ഞാേനാ നിത്യം;
രാക്ഷസവംശം പരിപാലി െകാൾക നീയും.

ീനാരായണൻ പരമാത്മാവുതെന്ന രാമൻ
ഞാനതിൽ പരമാർത്ഥമറിേഞ്ഞൻ േകൾക്ക നീയും.
നാരദാദികൾ മുനിേ ഷ് ഠന്മാർ പറ പ-
േണ്ടാേരാേരാ വൃത്താന്തങ്ങൾ േകേട്ടൻ പൗലസ്ത്യ േഭാ! 1210
പത്മസംഭവൻ മുന്നം ാർത്ഥിച്ചകാലം നാഥൻ
പത്മേലാചനനരുൾെചയ് തിതു വാത്സല്യത്താൽ
എ ഞാൻ േവ ന്നതു െചാ െകന്നതു േക
ചിന്തി വിധാതാവുമർത്ഥി ദയാനിേധ!
’നിന്തിരുവടിതെന്ന മാനുഷേവഷംപൂ
പംക്തികന്ധരൻതെന്നെക്കാല്ലണം മടിയാെത.’
അങ്ങെനതെന്നെയ സമയംെചയ് തു നാഥൻ
മംഗലം വരു വാൻ േദവതാപസർെക്കല്ലാം.
മാനുഷനല്ല രാമൻ സാക്ഷാൽ ീനാരായണൻ-
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താെന ധരി േസവി െകാളളുക ഭക്ത്യാ. 1220
േപായാലും പുരംപൂ സുഖി വസിക്ക നീ
മായാമാനുഷൻതെന്നേസ്സവി െകാൾക നിത്യം.
എ യും പരമകാരുണികൻ ജഗന്നാഥൻ
ഭക്തവത്സലൻ ഭജനീയനീശ്വരൻ നാഥൻ.”
മാരീചൻ പറഞ്ഞതു േക രാവണൻ െചാന്നാൻഃ
”േനരേ പറഞ്ഞതു നിർമ്മലനേല്ലാ ഭവാൻ.

ീനാരായണസ്വാമി പരമൻ പരമാത്മാ-
താനരവിേന്ദാത്ഭവൻ തേന്നാടു സത്യംെചയ് തു
മർത്ത്യനായ് പിറെന്നെന്നെക്കാ വാൻ ഭാവിച്ചതു
സത്യസങ്കൽപനായ ഭഗവാൻതാെനങ്കിേലാ 1230
പിെന്നയവ്വണ്ണമെല്ലന്നാ വാനാളാെരേടാ?
ന നിന്നജ്ഞാനം ഞാനിങ്ങെനേയാർത്തീെലാ ം
ഒ െകാ ം ഞാനടങ്ങീടുകയില്ല നൂനം
െച ൈമഥിലിതെന്നെക്കാ േപാരികേവണം.
ഉത്തിഷ് ഠ മഹാഭാഗ െപാന്മാനായ് ചമ െച-
െന്ന യുമക ക രാമലക്ഷ് മണന്മാെര.
അേന്നരം േതരിേലറ്റിെക്കാണ്ടി േപാന്നീടുവൻ
പിെന്ന നീ യഥാസുഖം വാഴുക മുേന്നേപ്പാെല.
ഒന്നിനി മറു നീയുരെച ന്നതാകി-
െല െട വാൾ ണാക്കീടുന്നതുണ്ടി തെന്ന.” 1240
എന്നതു േക വിചാരിച്ചിതു മാരീചനുംഃ
’നന്നല്ല ദുഷ് ടായുധേമ നിര്യാണംവന്നാൽ
െച ടൻ നരകത്തിൽ വീണുടൻ കിടക്കണം,
പുണ്യസഞ്ചയംെകാ മുക്തനായ് വരുമേല്ലാ
രാമസായകേമ മരിച്ചാ’െല ചിന്തി-
ച്ചാേമാദംപൂ പുറെപ്പട്ടാലുെമ െചാന്നാൻഃ
”രാക്ഷസരാജ! ഭവാനാജ്ഞാപിച്ചാലുെമങ്കിൽ
സാക്ഷാൽ ീരാമൻ പരിപാലി െകാൾക േപാറ്റീ!”
എ രെചയ് തു വിചി ാകൃതി കലർെന്നാരു
െപാൻനിറമായുെളളാരു മൃഗേവഷവും പൂണ്ടാൻ. 1250
പങ് ക്തികന്ധരൻ േതരിലാമ്മാറു കേരറിനാൻ
െചന്താർബാണനും േതരിേലറിനാനതുേനരം.
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െചന്താർമാനിനിയായ ജാനകിതെന്നയുളളിൽ
ചിന്തി ദശാസ്യനുമന്ധനായ് ചമഞ്ഞിതു.
മാരീചൻ മേനാഹരമാെയാരു െപാന്മാനായി
ചാരുപുളളികൾ െവളളിെകാ േന ങ്ങൾ ര ം
നീലക്കൽെകാ േചർ മുഗ് ദ്ധഭാവേത്താേടാേരാ
ലീലകൾ കാട്ടിക്കാട്ടിക്കാട്ടിലുൾ ം പിെന്ന
േവേഗന പുറെപ്പ ം തുളളിച്ചാടിയുമനു-
രാഗഭാേവന ദൂെരേപ്പായ് നി കടാക്ഷി ം 1260
രാഘവാ മസ്ഥേലാപാേന്ത സഞ്ചരി േമ്പാൾ
രാേക മുഖി സീത ക വിസ് മയംപൂണ്ടാൾ.
രാവണവിേചഷ്ടിതമറി രഘുനാഥൻ
േദവിേയാടരുൾെചയ്താേനകാേന്ത, ”കാേന്ത! േകൾ നീ
രേക്ഷാനായകൻ നിെന്നെക്കാ േപാവതിനിേപ്പാൾ
ഭി രൂേപണ വരുമന്തിേക ജനകേജ!
നീെയാരു കാര്യം േവണമതിനു മടിയാെത
മായാസീതെയപ്പർണ്ണശാലയിൽ നിർത്തീടണം.
വഹ്നിമണ്ഡലത്തിങ്കൽ മറ വസിക്ക നീ
ധേന്യ! രാവണവധം കഴി കൂടുേവാളം. 1270
ആ യാശങ്കേലാരാണ്ടിരുന്നീേടണം ജഗ-
ദാ യഭൂേത! സീേത! ധർമ്മരക്ഷാർത്ഥം ിേയ!”
രാമചേ ാക്തി േക ജാനകീേദവിതാനും
േകാമളഗാ ിയായ മായാസീതെയത്ത
പർണ്ണശാലയിലാക്കി വഹ്നിമണ്ഡലത്തിങ്കൽ
െചന്നിരുന്നിതു മഹാവി മായയുമേപ്പാൾ.
മായാനിർമ്മിതമായ കനകമൃഗം ക
മായാസീതയും രാമച േനാടുരെചയ്താൾഃ
”ഭർത്താേവ! കണ്ടീലേയാ കനകമയമൃഗ-
െമ യും ചി ം ചി ം! രത്നഭൂഷിതമിദം. 1280
േപടിയില്ലിതിേനതുെമ യുമടു വ-
ന്നീടു മരുക്കമുെണ്ട യുെമ േതാ ം.
കളിപ്പാനതിസുഖമുണ്ടിതു നമുക്കി
വിളിച്ചീടുക വരുെമ േതാ നൂനം.
പിടി െകാണ്ടി േപാന്നീടുക ൈവകീടാെത
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മടിച്ചീടരുേതതും ഭർത്താേവ! ജഗൽപേത!”
ൈമഥിലീവാക്യം േക രാഘവനരുൾെചയ് തു
േസാദരൻതേന്നാടു ”നീ കാ െകാളളുകേവണം
സീതെയയവൾെക്കാരു ഭയവുമുണ്ടാകാെത;
യാതുധാനന്മാരു കാനനംതന്നിെല ം.” 1290
എന്നരുൾെചയ് തു ധനുർബാണങ്ങെളടു ടൻ
െചന്നിതു മൃഗെത്തക്കയ് െക്കാളളുവാൻ ജഗന്നാഥൻ.
അടു െച േന്നരം േവഗത്തിേലാടിക്കള-
ഞ്ഞടു കൂടാെയ േതാ േമ്പാൾ മന്ദംമന്ദം
അടു വരു,മേപ്പാൾ പിടിപ്പാൻ ഭാവിച്ചീടും,
പടുത്വേമാടു ദൂെര തി ചാടുമേപ്പാൾ.
ഇങ്ങെനതെന്നെയാ ദൂരത്താേയാരുേനര-
െമങ്ങെന പിടി േവഗമുണ്ടതിേനറ്റം
എ റച്ചാശവി രാഘവെനാരുശരം
നന്നായിെത്താടു ടൻ വലി വിട്ടീടിനാൻ. 1300
െപാന്മാനുമതു െകാ ഭൂമിയിൽ വീണേനരം
വന്മലേപാെലെയാരു രാക്ഷസേവഷംപൂണ്ടാൻ.
മാരീചൻതെന്നയിതു ലക്ഷ് മണൻ പറഞ്ഞതു
േനരേ െയ രഘുനാഥനും നിരൂപി .
ബാണേമറ്റവനിയിൽ വീണേപ്പാൾ മാരീചനും

ാണേവദനേയാടു കരഞ്ഞാനേയ്യാ പാപംഃ
”ഹാ! ഹാ! ലക്ഷ്മണ! മമ ാതാേവ! സേഹാദര!
ഹാ! ഹാ! േമ വിധിബലം പാഹി മാം ദയാനിേധ!”
ആതുരനാദം േക ലക്ഷ് മണേനാടു െചാന്നാൾ
സീതയുംഃ ”സൗമിേ ! നീ െച ക ൈവകിടാേത. 1310
അ ജനുെട വിലാപങ്ങൾ േകട്ടീേല ഭവാൻ?
ഉ ന്മാരായ നിശാചരന്മാർ െകാ ംമുെമ്പ
രക്ഷി െകാൾക െച ലക്ഷ് മണ! മടിയാെത
രേക്ഷാവീരന്മാരിേപ്പാൾ െകാ മെല്ലങ്കിലേയ്യാ!”
ലക്ഷ് മണനതു േക ജാനകിേയാടു െചാന്നാൻഃ
”ദുഃഖിയായ് കാേര്യ! േദവി! േകൾക്കണം മമ വാക്യം.
മാരീചൻതേന്ന െപാന്മാനായ് വന്നതവൻ നല്ല
േചാരെന യുേമവം കരഞ്ഞതവൻതെന്ന.
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അന്ധനായ് ഞാനുമിതു േക േപായകലുേമ്പാൾ
നിന്തിരുവടിേയയും െകാ േപായീടാമെല്ലാ 1320
പങ് ക്തികന്ധരൻ തനിക്കതിനുളളുപായമി-
െതന്തറിയാെതയരുൾെച ന്നി,ത യല്ല
േലാകവാസികൾക്കാർ ം ജയി കൂടായെല്ലാ
രാഘവൻതിരുവടിതെന്നെയന്നറിയണം.
ആർത്തനാദവും മമ േജ്യഷ് ഠനുണ്ടാകയില്ല
രാ ിചാരികളുെട മായയിതറിഞ്ഞാലും
വിശ്വനായകൻ േകാപിച്ചീടുകിലരക്ഷണാൽ
വിശ്വസംഹാരംെചയ് വാൻേപാരുെമന്നറിഞ്ഞാലും.
അങ്ങെനയുളള രാമൻത ഖാംബുജത്തിൽനി-
െന്നങ്ങെന ൈദന്യനാദം ഭവിച്ചീടു നാേഥ!” 1330
ജാനകിയതു േക ക നീർ തൂകി കി
മാനേസ വളർെന്നാരു േഖദേകാപങ്ങേളാടും
ലക്ഷ് മണൻതെന്ന േനാക്കിെച്ചാല്ലിനാളതുേനരംഃ
”രേക്ഷാജാതിയിലേ നീയുമുണ്ടായി നൂനം.

ാതൃനാശത്തിനേ കാംക്ഷയാകു തവ
േചതസി ദുഷ് ടാത്മാേവ! ഞാനിേതാർത്തീലയേല്ലാ.
രാമനാശാകാംക്ഷിതനാകിയ ഭരതെന്റ
കാമസിദ്ധ്യർത്ഥമവൻത െട നിേയാഗത്താൽ
കൂെടേപ്പാന്നിതു നീയും രാമനു നാശം വന്നാൽ
ഗൂഢമാെയെന്നയും െകാണ്ട െച വാൻ നൂനം. 1340
എ േമ നിനെക്കെന്നക്കി കയില്ലതാനു-
മി മൽ ാണത്യാഗംെചയ് േവൻ ഞാനറിഞ്ഞാലും.
േചതസി ഭാര്യാഹരേണാദ്യതനായ നിെന്ന-
േസ്സാദരബുദ്ധ്യാ ധരിച്ചീല രാഘവേനതും.
രാമെനെയാഴി ഞാൻ മെറ്റാരു പുരുഷെന
രാമപാദങ്ങളാെണ തീ കയില്ലയെല്ലാ.”
ഇത്തരം വാ േക സൗമി ി െചവി ര ം
സത്വരം െപാത്തി നരവേളാടുരെചയ് താൻഃ
”നിന നാശമടുത്തിരി ന്നിതു പാര-
െമനി നിരൂപിച്ചാൽ തടു കൂടാതാനും. 1350
ഇത്തരം െചാല്ലീടുവാൻ േതാന്നിയെതേന്ത ചണ്ഡി!
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ധിഗ് ധിഗത്യന്തം രചിത്തം നാരികൾെക്കല്ലാം.
വനേദവതമാേര! പരിപാലി െകാൾവിൻ
മനുവംശാധീശ്വരപത്നിെയ വഴിേപാെല.”
േദവിെയ േദവകെളബ് ഭരേമൽപി മന്ദം
പൂർവജൻതെന്നക്കാണ്മാൻ നട സൗമി ിയും.
അന്തരം ക ദശകന്ധരൻ മദനബാ-
ണാന്ധനായവതരിച്ചീടിനാനവനിയിൽ.
ജടയും വല് ക്കലവും ധരി സന്യാസിയാ-
യുടജാങ്കേണ വ നിന്നിതു ദശാസ്യനും. 1360
ഭി േവഷെത്ത ണ്ട രേക്ഷാനാഥെനക്ക
തൽക്ഷണം മായാസീതാേദവിയും വിനീതയായ് 
നത്വാ സംപൂജ്യ ഭക്ത്യാ ഫലമൂലാദികളും
ദത്വാ സ്വാഗതവാക്യമുക്ത്വാ പിെന്നയും െചാന്നാൾ.
അൈ വ ഫലമൂലാദികളും ഭുജി െകാ-
ണ്ടിത്തിരിേനരമിരുന്നീടുക തേപാനിേധ!
ഭർത്താവു വരുമിേപ്പാൾ ത്വൽ ിയെമല്ലാം െച ം

ഡാദിയും തീർ വി മിച്ചാലും ഭവാൻ.”
ഇത്തരം മായാേദവീമുഗ് ദ്ധാലാപങ്ങൾ േക
സത്വരം ഭി രൂപി സസ്മിതം േചാദ്യംെചയ്താൻഃ 1370
”കമലവിേലാചേന! കമനീയാംഗി! നീയാ-
രമേല! െചാല്ലീടു നിൻ കമിതാവാെരന്നതും.
നിഷ് ഠുരജാതികളാം രാക്ഷസരാദിയായ
ദുഷ് ടജ ക്കളുളള കാനനഭൂമിതന്നിൽ
നീെയാരു നാരീമണി താേന വാഴുന്നെത,െന്താ-
രായുധപാണികളുമില്ലേല്ലാ സഹായമായ് .
നി െട പരമാർത്ഥെമാക്കേവ പറഞ്ഞാൽ ഞാ-
െന െട പരമാർത്ഥം പറയു താനും.”
േമദിനീസുതയതുേക രെചയ് തീടിനാൾഃ
”േമദിനീപതിവരനാമേയാദ്ധ്യാധിപതി 1380
വാട്ടമില്ലാത ദശരഥനാം നൃപാധിപ-
േജ്യഷ് ഠനന്ദനനായ രാമന തവീര്യൻ-
ത െട ധർമ്മപത്നി ജനകാത്മജ ഞാേനാ
ധന്യനാമനുജനു ലക്ഷ് മണെന ം നാമം.

https://thalilakkam.in/



അദ്ധ്യാത്മരാമായണം - ആരണ്യകാണ്ഡം- ഉ ർ എസ് പരേമശ്വരയ്യർ 46

ഞങ്ങൾ മൂവരും പിതുരാജ്ഞയാ തപസ്സിനാ-
യി വന്നിരി ദണ്ഡകവനംതന്നിൽ.
പതിന്നാലാ കഴിേവാളവും േവണംതാനു-
മതിനു പാർത്തീടു സത്യെമന്നറിഞ്ഞാലും.
നിന്തിരുവടിെയ ഞാനറിഞ്ഞീേലതും പുന-
െരന്തിനാെയഴുന്നളളി െചാല്ലണം പരമാർത്ഥം.” 1390
”എങ്കിേലാ േകട്ടാലും നീ മംഗലശീേല! ബാേല!
പങ്കജവിേലാചേന! പഞ്ചബാണാധിവാേസ!
പൗലസ്ത്യ തനയനാം രാക്ഷസരാജാവു ഞാൻ
ൈ േലാക്യത്തിങ്കെലെന്നയാരറിയാെതയുളളു!
നിർമ്മേല! കാമപരിതപ്തനായ് ചമ ഞാൻ
നി ലമതി നീ േപാരണം മയാ സാകം.
ലങ്കയാം രാജ്യം വാേനാർനാട്ടിലും മേനാഹരം
കിങ്കരനാേയൻ തവ േലാകസുന്ദരി! നാേഥ!
താപസേവഷംപൂണ്ട രാമനാെല ഫലം?
താപമുൾെക്കാ കാട്ടിലിങ്ങെന നടേക്കണ്ട. 1400
ശരണാഗതനാേയാെരെന്ന നീ ഭജിച്ചാലു-
മരുണാധരി! മഹാേഭാഗങ്ങൾ ഭുജിച്ചാലും.”
രാവണവാക്യേമവം േകട്ടതി ഭയേത്താടും
ഭാവൈവവർണ്ണ്യംപൂ ജാനകി െചാന്നാൾ മന്ദംഃ
”േകവലമടുത്തിതു മരണം നിനക്കിേപ്പാ-
േളവം നീ െചാ ന്നാകിൽ ീരാമേദവൻതന്നാൽ.
േസാദരേനാടുംകൂടി േവഗത്തിൽ വരുമിേപ്പാൾ
േമദിനീപതി മമ ഭർത്താ ീരാമച ൻ.
െതാ കൂടുേമാ ഹരിപത്നിെയശ്ശശത്തിനു?
കഷ് ടമായുളള വാാ െചാല്ലാെത ദുരാത്മാേവ! 1410
രാമബാണങ്ങൾെകാ മാറിടം പിളർ നീ
ഭൂമിയിൽ വീഴ് വാനുളള കാരണമിതു നൂനം.”
ഇങ്ങെന സീതാവാക്യം േക രാവണേനറ്റം
തിങ്ങീടും േ ാധംപൂ മൂർച്ഛിതനായേന്നരം
ത െട രൂപം േനേര കാട്ടിനാൻ മഹാഗിരി-
സന്നിഭം ദശാനനം വിംശതിമഹാഭുജം
അഞ്ജനൈശലാകാരം കാണായേനരമുളളി-
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ലഞ്ജസാ ഭയെപ്പ വനേദവതമാരും.
രാഘവപത്നിേയയും േതരതിെലടു െവ-
ച്ചാകാശമാർേഗ്ഗ ശീ ം േപായിതു ദശാസ്യനും. 1420
”ഹാ! ഹാ! രാഘവ! രാമ! സൗമിേ ! കാരുണ്യാേബ്ധ!
ഹാ! ഹ! മൽ ാേണശ്വര! പാഹി മാം ഭയാതുരാം.”
ഇത്തരം സീതാവിലാപം േക പക്ഷീ നും
സത്വരമുത്ഥാനംെചെയ്തത്തിനാൻ ജടായുവും.
”തിഷ് ഠതിഷ് ഠാേ മമ സ്വാമിതൻപത്നിേയയും
ക െകാെണ്ടവിേട േപാകു മൂഢാത്മാേവ!
അദ്ധ്വരത്തിങ്കൽ െച ശുനകൻ മ ംെകാ
ശുദ്ധമാം പുേരാഡാശം െകാ േപാകുന്നേപാെല.”
പദ്ധതിമേദ്ധ്യ പരേമാദ്ധതബുദ്ധിേയാടും
ഗൃദ് രാജനുെമാരു പ വാനായുേളളാരു 1430
കുദ് രാജെനേപ്പാെല ബദ്ധൈവരേത്താടതി-

ദ്ധനായേ െച യുദ്ധവും തുടങ്ങിനാൻ.
അബ്ധിയും പ ാനില ബ്ധമായ് ചമയുന്നി-
ത ികളിളകു വി തമതുേനരം.
കാൽനഖങ്ങെളെക്കാ ചാപങ്ങൾ െപാടിെപടു-
ത്താനനങ്ങളും കീറിമുറി വശംെക
തീക്ഷ് ണതുണ്ഡാ ം െകാ േതർത്തടം തകർത്തിതു
കാൽക്ഷണംെകാ െകാ വീഴ് ത്തിനാനശ്വങ്ങെള.
രൂക്ഷത െപരുകിയ പക്ഷവാതങ്ങേള
രാക്ഷസ വരനും ചഞ്ചലമുണ്ടായ് വ . 1440
യാ യും മുടങ്ങി മൽകീർത്തിയുെമാടുങ്ങിെയ-
ന്നാർത്തിപൂ ഴെന്നാരു രാ ിചാരീ നേപ്പാൾ
ധാ ീപു ിെയത്ത ധാ ിയിൽ നിർത്തി ന-
േരാർ തൻ ച ഹാസമിളക്കി ലഘുതരം
പക്ഷിനായകനുെട പക്ഷങ്ങൾ േഛദിച്ചേപ്പാ-
ളക്ഷിതിതന്നിൽ വീണാനക്ഷമനായിട്ടവൻ.
രേക്ഷാനായകൻ പിെന്ന ലക്ഷ് മീേദവിേയയുംെകാ-
ണ്ടക്ഷതചിത്തേത്താടും ദക്ഷിണദി േനാക്കി
മെറ്റാരു േതരിേലറിെത്തെറ്റ നടെകാണ്ടാൻ;
മറ്റാരും പാലിപ്പാനി റ്റവരായിെട്ടേന്നാ- 1450
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ർത്തിറ്റി വീണീടുന്ന ക നീേരാടുമേപ്പാൾ
കറ്റവാർകുഴലിയാം ജാനകീേദവിതാനും,
’ഭർത്താവുതെന്നക്ക വൃത്താന്തം പറെഞ്ഞാഴി-

ത്തമനായ നിെന്റ ജീവനും േപാകായ് െക’
പൃത്ഥ്വീപു ിയും വരം പ ിരാജനു നല് കി
പൃത്ഥ്വീമണ്ഡലമകന്നാശു േമൽേപാ േപായാൾ.
”അേയ്യാ! രാഘവ ജഗന്നായക! ദയാനിേധ!
നീെയെന്നയുേപക്ഷിച്ചെത ഭർത്താേവ! നാഥാ!
രേക്ഷാനായകെനെന്നെക്കാണ്ടിതാ േപായീടു
രക്ഷിതാവായിട്ടാരുമിെല്ലനിക്കേയ്യാ! പാവം! 1460
ലക്ഷ് മണാ! നിേന്നാടു ഞാൻ പരുഷം െചാേന്നനേല്ലാ
രക്ഷി െകാേളളണേമ! േദവരാ! ദയാനിേധ!
രാമ! രാമാത്മാരാമ! േലാകാഭിരാമ! രാമ!
ഭൂമിേദവിയുെമെന്ന െവടിഞ്ഞാളിതുകാലം.

ാണവല്ലഭ! പരി ാഹി മാം ജഗൽപേത!
കൗണപാധിപെനെന്നെക്കാ ഭക്ഷി ംമുേമ്പ
സത്വരം വ പരിപാലി െകാേളളണേമ
സത്വേചതസാ മഹാസത്വവാരിേധ! നാഥ!”
ഇത്തരം വിലാപി ംേനര ശീ ം രാമ-
ഭ നിെങ്ങ െമന്ന ശങ്കയാ നക്തഞ്ചരൻ 1470
ചിത്തേവേഗന നടന്നീടിനാ,നതുേനരം
പൃത്ഥീപു ിയും കീഴ് േപ്പാട്ടാശു േനാ ന്നേനരം
അ ിനാഥാേ ക പഞ്ചവാനരന്മാെര
വി തം വിഭൂഷണസഞ്ചയമഴി ത-

ത്തരീയാർദ്ധഖണ്ഡംെകാ ബന്ധി രാമ-
ഭ നു കാണ്മാൻ േയാഗംവരിെകന്നകതാരിൽ
സ് മൃത്വാ കീേഴ്പാ നിേക്ഷപിച്ചിതു സീതാേദവി;
മത്തനാം നക്തഞ്ചരനറിഞ്ഞീലതുമേപ്പാൾ.
അബ്ധിയുമുത്തീര്യ തൻപത്തനം ഗത്വാ തൂർണ്ണം
ശുദ്ധാന്തമേദ്ധ്യ മഹാേശാകകാനനേദേശ 1480
ശുദ്ധഭൂതേല മഹാശിംശപാതരുമൂേല
ഹൃദ്യമാരായ നിജ രേക്ഷാനാരികേളയും
നിത്യവും പാലി െകാൾെക റപ്പി തെന്റ
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വസ്ത്യ മുൾ വസിച്ചീടിനാൻ ദശാനനൻ.
ഉത്തേമാത്തമയായ ജാനകീേദവി പാതി-

ത്യമാ ിത്യ വസിച്ചീടിനാളതുകാലം.
വസ് േകശാദികളുെമ യും മലിനമായ് 
വ വും കുമ്പി സന്തപ്തമാം ചിത്തേത്താടും
രാമ രാേമതി ജപധ്യാനനിഷ് ഠയാ ബഹു
യാമിനീചരകുലനാരികളുെട മേദ്ധ്യ 1490
നീഹാരശീതാതപവാതപീഡയും സഹി-
ച്ചാഹാരാദികേളതും കൂടാെത ദിവാരാ ം
ലങ്കയിൽ വസിച്ചിതാതങ്കമുൾെക്കാ മായാ-
സങ്കടം മനുഷ്യജന്മത്തിങ്കലാർക്കില്ലാ ?
രാമനും മായാമൃഗേവഷെത്തൈക്കെക്കാെണ്ടാരു
കാമരൂപിണം മാരീചാസുരെമയ് തു െകാ
േവേഗന നടെകാണ്ടാനാ മം േനാക്കി ന-
രാഗമക്കാതലായ രാഘവൻതിരുവടി.
നാല ശരപ്പാടു നടേന്നാരനന്തരം
ബാലകൻവരവീഷ രേവ കാണായ് വ . 1500
ലക്ഷ് മണൻ വരുന്നതു ക രാഘവൻതാനു-
മുൾക്കാമ്പിൽ നിരൂപി കൽപി കരണീയം.
”ലക്ഷ്മണേനതുമറിഞ്ഞീലേല്ലാ പരമാർത്ഥ-
മിക്കാലമിവേനയും വഞ്ചിെക്കന്നേതവരൂ.
രേക്ഷാനായകൻ െകാ േപായതു മായാസീതാ
ലക്ഷ് മീേദവിെയയുേണ്ടാ മറ്റാർ ം ലഭി ?
അഗ്നിമണ്ഡലത്തിങ്കൽ വാഴുന്ന സീതതെന്ന
ലക്ഷ്മണനറിഞ്ഞാലിക്കാര്യവും വ കൂടാ.
ദുഃഖി െകാളളൂ ഞാനും ാകൃതെനന്നേപാെല
ൈമക്കണ്ണിതെന്നത്തിരഞ്ഞാശു േപായ് െചല്ലാമേല്ലാ 1510
രേക്ഷാനായകനുെട രാജ്യത്തി,െലന്നാൽ പിെന്ന-
ത്തൽ ലേത്താടുംകൂെട രാവണൻതെന്നെക്കാന്നാൽ
അഗ്നിമണ്ഡേല വാഴും സീതെയസ്സത്യവ്യാജാൽ
ൈകെക്കാ േപാകാമേയാദ്ധ്യയ് ൈവകാെത, പിെന്ന
അക്ഷയധർമ്മേമാടു രാജ്യെത്ത വഴിേപാെല
രക്ഷി കിഞ്ചിൽ കാലം ഭൂമിയിൽ വസിച്ചീടാം.
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പുഷ് കേരാൽഭവനിത്ഥം ാർത്ഥിക്കനിമിത്തമാ-
യർക്കവംശത്തിങ്കൽ ഞാൻ മർത്ത്യനാ ിറന്നതും.
മായാമാനുഷനാകുെമ െട ചരിതവും
മായാൈവഭവങ്ങളും േകൾക്കയും െചാ കയും 1520
ഭക്തിമാർേഗ്ഗണ െച ം മർത്ത്യന യാേസന
മുക്തിയും സിദ്ധിച്ചീടുമില്ല സംശയേമതും.
ആകയാലിവേനയും വഞ്ചി ദുഃഖി ഞാൻ

ാകൃതപുരുഷെനേപ്പാെല”െയന്നകതാരിൽ
നിർണ്ണയിച്ചവരജേനാടരുൾെചയ്തീടിനാൻഃ
”പർണ്ണശാലയിൽ സീതയ് ക്കാെരാരു തുണയുളളൂ?
എന്തിനിേങ്ങാ േപാ ജാനകിതെന്നബ്ബലാ-
െലന്തിനു െവടി നീ, രാക്ഷസരവേളയും
െകാ േപാകേയാ െകാ ഭക്ഷി കളകേയാ
കണ്ടകജാതികൾെക്കേന്താന്നരുതാത്തേതാർത്താൽ?” 1530
അ ജവാക്യേമവം േക ലക്ഷ് മണൻതാനു-
മേ നി ടനുടൻ െതാഴുതു വിവശനായ് 
ഗദ് ഗദാക്ഷരമുരെചയ് തിതു േദവിയുെട
ദുർ ഹവചനങ്ങൾ ബാഷ്പവും തൂകി കി.
”ഹാ! ഹാ! ലക്ഷ് മണ! പരി ാഹി! സൗമിേ ! ശീ ം
ഹാ! ഹാ! രാക്ഷസെനെന്ന നി ഹിച്ചീടുമിേപ്പാൾ
ഇത്തരം നക്തഞ്ചരൻതൻ വിലാപങ്ങൾ േക
മുദ്ധഗാ ിയും തവ നാദെമ റയ് ക്കയാൽ
അത്യർത്ഥം പരിതാപം ൈകെക്കാ വിലാപി
സത്വരം െച രക്ഷിെക്കെന്നേന്നാടരുൾെചയ് തു. 1540
’ഇത്തരം നാദം മമ ാതാവിനുണ്ടായ് വരാ
ചിത്തേമാഹവും േവണ്ട സത്യെമന്നറിഞ്ഞാലും.
രാക്ഷസനുെട മായാഭാഷിതമിതു നൂനം
കാൽക്ഷണം െപാറുെക്ക’ ഞാൻ പലവുരു െചാേന്നൻ.
എന്നതു േക േദവി പിെന്നയുമുരെചയ് താ-
െളേന്നാടു പലതരമിന്നവെയല്ലാമിേപ്പാൾ
നിന്തിരുമുമ്പിൽനി െചാ വാൻ പണിെയന്നാൽ
സന്താപേത്താടു ഞാനും കർണ്ണങ്ങൾ െപാത്തിെക്കാ
ചിന്തി േദവകെള ാർത്ഥി രക്ഷാർത്ഥമായ് 
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നിന്തിരുമലരടി വന്ദിപ്പാൻ വിടെകാേണ്ടൻ.” 1550
”എങ്കിലും പിഴച്ചിതു േപാന്നതു സൗമിേ ! നീ
ശങ്കയുണ്ടായീടാേമാ ദുർവചനങ്ങൾ േകട്ടാൽ?
േയാഷമാരുെട വാ സത്യെമേന്നാർ ന്നവൻ
േഭാഷെന യുെമ നീയറിയുന്നതിേല്ല?
രക്ഷസാം പരിഷകൾ െകാ െപായ് ക്കളകേയാ
ഭക്ഷി കളകേയാ െചയ്തെതന്നറിഞ്ഞീല.”
ഇങ്ങെന നിന ടജാന്തർഭാഗത്തിങ്കൽ െച-
െന്ന േമ േനാക്കിക്കാണാഞ്ഞാകുലെപ്പ രാമൻ
ദുഃഖഭാവവും ൈകെക്കാെണ്ട യും വിലാപിച്ചാൻ
നിഷ് കളനാത്മാരാമൻ നിർ ണനാത്മാനന്ദൻ. 1560
”ഹാ! ഹാ! വല്ലേഭ! സീേത! ഹാ! ഹാ! ൈമഥിലീ! നാേഥ!
ഹാ! ഹാ! ജാനകീ! േദവി! ഹാ! ഹാ! മൽ ാേണശ്വരി!
എെന്ന േമാഹിപ്പിപ്പതിന്നായ് മറഞ്ഞിരിക്കേയാ?
ധേന്യ! നീ െവളിച്ച വന്നീടു മടിയാെത.”
ഇത്തരം പറകയും കാനനംേതാറും നട-
ന്നത്തൽപൂണ്ടേന്വഷി ം കാണാ വിവശനായ് 
”വനേദവതമാേര! നിങ്ങളുമുേണ്ടാ ക
വനേജക്ഷണയായ സീതെയ സത്യം െചാൽവിൻ.
മൃഗസഞ്ചയങ്ങേള! നിങ്ങളുമുേണ്ടാ ക
മൃഗേലാചനയായ ജനകപു ിതേന്ന? 1570
പക്ഷിസഞ്ചയങ്ങേള! നിങ്ങളുമുേണ്ടാ ക
പക്ഷ്മളാക്ഷിെയ മമ െചാ വിൻ പരമാർത്ഥം.
വൃക്ഷവൃന്ദേമ! പറഞ്ഞീടുവിൻ പരമാർത്ഥം
പുഷ് കരാക്ഷിെയ നിങ്ങെളങ്ങാനുമുേണ്ടാ ക ?”
ഇത്ഥേമാേരാേന്ന പറെഞ്ഞ യും ദുഃഖം പൂ
സത്വരം നീളത്തിരെഞ്ഞ േമ കണ്ടീലേല്ലാ.
സർവദൃക് സർേവശ്വരൻ സർവജ്ഞൻ സർവാത്മാവാം
സർവകാരണേനകനചലൻ പരിപൂർണ്ണൻ
നിർമ്മലൻ നിരാകാരൻ നിരഹംകാരൻ നിത്യൻ
ചിന്മയനഖണ്ഡാനന്ദാത്മകൻ ജഗന്മയൻ. 1580
മായയാ മനുഷ്യഭാേവന ദുഃഖിച്ചീടിനാൻ
കാര്യമാനുഷൻ മൂഢാത്മാക്കെളെയാപ്പിപ്പാനായ് .
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തത്വജ്ഞന്മാർ സുഖദുഃഖേഭദങ്ങെളാ ം
ചിേത്ത േതാ കയുമില്ല ജ്ഞാനമില്ലായ് കയാൽ.

ീരാമേദവേനവം തിര നട േമ്പാൾ
േതരഴി ട വീണാകുലമടവിയിൽ.
ശസ് ചാപങ്ങേളാടുംകൂടേവ കിട ന്ന-
െത യുമടു കാണായിതു മേദ്ധ്യമാർഗ്ഗം.
അേന്നരം സൗമി ിേയാടരുളിെച്ചയ് തു രാമൻഃ
”ഭിന്നമാേയാരു രഥം കാൺെകേടാ കുമാര! നീ. 1590
തന്വംഗിതെന്നെയാരു രാക്ഷസൻ െകാ േപാേമ്പാ-
ളന്യരാക്ഷസനവേനാടു േപാർെചയ്തീടിനാൻ.
അേന്നരമഴിഞ്ഞ േതർേക്കാപ്പിതാ കിട
എ വന്നീടാമവർ െകാന്നാേരാ ഭക്ഷിച്ചാേരാ?”

ീരാമേനവം പറഞ്ഞിത്തിരി നട േമ്പാൾ
േഘാരമാെയാരു രൂപം കാണായി ഭയാനകം.
”ജാനകിതെന്നത്തി തൃപ്തനാെയാരു യാതു-
ധാനനിക്കിട ന്നത നീ കണ്ടീലേയാ?
െകാ േവനിവെന ഞാൻ ൈവകാെത ബാണങ്ങളും
വി മിങ്ങാശു തന്നീെട”ന്നതു േകട്ടേനരം 1600
വി സ്തഹൃദയനാ ക്ഷിരാജനും െചാന്നാൻഃ
”വദ്ധ്യനല്ലഹം തവ ഭക്തനാേയാരു ദാസൻ
മി െമ യും തവ താതനു വിേശഷി ം
സ്നിഗ് ദ്ധനായിരിെപ്പാരു പക്ഷിയാം ജടായു ഞാൻ.
ദുഷ് ടനാം ദശമുഖൻ നി െട പത്നിതെന്ന-
ക്ക െകാണ്ടാകാേശ േപാകുേന്നരമറി ഞാൻ
െപെട്ട െച തടുത്തവെന യുദ്ധംെചയ് തു
മുട്ടി േതരും വി ം െപാട്ടി കളഞ്ഞേപ്പാൾ
െവട്ടിനാൻ ച ഹാസംെകാണ്ടവൻ ഞാനുമേപ്പാൾ
പുഷ്ടേവദനേയാടും ഭൂമിയിൽ വീേണനേല്ലാ. 1610
നിന്തിരുവടിെയക്കെണ്ടാഴി മരിയായ് െക-
ന്നിന്ദിരാേദവിേയാടു വരവും വാങ്ങിെക്കാേണ്ടൻ.
തൃക്കൺപാർേക്കണെമെന്ന പയാ കൃപാനിേധ!
തൃക്കഴലിണ നിത്യമുൾക്കാമ്പിൽ വസിേക്കണം.”
ഇത്തരം ജടായുതൻ വാ കൾ േക നാഥൻ
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ചിത്തകാരുണ്യംപൂ െചന്നടുത്തിരു തൻ-
തൃൈക്കകൾെകാ തേലാടീടിനാനവനുടൽ
ദുഖാ തനയനേത്താടും രാമച ൻ.
”െചാ െചാല്ലേഹാ! മമ വല്ലഭാവൃത്താന്തം നീ”-
െയല്ലാെമന്നതു േക െചാല്ലിനാൻ ജടായുവുംഃ 1620
”രേക്ഷാനായകനായ രാവണൻ േദവിതെന്ന-
ദ്ദക്ഷിണദിശി െകാ േപായാെനന്നറിഞ്ഞാലും.
െചാ വാനില്ല ശക്തി മരണപീഡയാേല
നല്ലതു വരുവതിനായനു ഹിേക്കണം.
നിന്തിരുവടിതെന്നക്ക കണ്ടിരിക്കേവ
ബന്ധേമെറ്റടുംവണ്ണം മരിപ്പാനവകാശം
വന്നതു ഭവൽ കൃപാപാ മാകയാലഹം
പുണ്യപൂരുഷ! പുരുേഷാത്തമ! ദയാനിേധ!
നിന്തിരുവടി സാക്ഷാൽ ീമഹാവിഷ് ണു പരാ-
നന്ദാത്മാ പരമാത്മാ മായാമാനുഷരൂപീ 1630
സന്തതമന്തർഭാേഗ വസിച്ചീടുകേവണം.
നിന്തിരുേമനി ഘനശ്യാമളമഭിരാമം.
അന്ത്യകാലത്തിങ്കലീവണ്ണം കാണായമൂലം
ബന്ധവുമ മുക്തനാേയൻ ഞാെന നൂനം.
ബ ഭാേവന ദാസനാകിേയാരടിയെന-
ബ കസുമസമതൃക്കരതലം തന്നാൽ
ബ വത്സല! മന്ദം െതാട്ടരുേളണെമന്നാൽ
നിന്തിരുമലരടിേയാടു േചർന്നീടാമേല്ലാ.”
ഇന്ദിരാപതിയതു േക ടൻ തേലാടിനാൻ
മന്ദമന്ദം പൂർണ്ണാത്മാനന്ദം വന്നീടുംവണ്ണം. 1640
അേന്നരം ാണങ്ങെള ത്യജി ജടായുവും
മന്നിടംതന്നിൽ വീണേനര രഘുവരൻ
ക നീർ വാർ ഭക്തവാത്സല്യപരവശാ-
ലർേണ്ണാജേന ൻ പിതൃമി മാം പക്ഷീ െന്റ
ഉത്തമാംഗെത്തെയടു ത്സംഗസീംനി േചർത്തി-
ത്തരകാര്യാർത്ഥമായ് േസാദരേനാടു െചാന്നാൻഃ

”കാഷ് ഠങ്ങൾ െകാ വ നെല്ലാരു ചിത തീർ
കൂട്ടണമഗ്നിസംസ് കാരത്തിനു ൈവകീടാെത.”
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ലക്ഷ്മണനതുേക ചിതയും തീർത്തീടിനാൻ
തൽക്ഷണം കുളി സംസ് കാരവുംെചയ് തു പിെന്ന 1650
സ്നാനവും കഴി ദക ിയാദിയും െചയ് തു
കാനേന ത മൃഗം വധി മാംസഖണ്ഡം
പുല്ലിേന്മൽവ ജലാദികളും നല് കീടിനാൻ
നെല്ലാരു ഗതിയവനുണ്ടാവാൻ പി ർത്ഥമായ് .
പക്ഷികളിവെയല്ലാം ഭക്ഷി സുഖിച്ചാലും
പക്ഷീ നിതുെകാ തൃപ്തനായ് ഭവിച്ചാലും.
കാരുണ്യമൂർത്തി കമേലക്ഷണൻ മധുൈവരി-
സാരൂപ്യം ഭവിെക്ക സാദരമരുൾെചയ് തു.
അേന്നരം വിമാനമാരുഹ്യ ഭാസ്വരം ഭാനു-
സന്നിഭം ദിവ്യരൂപംപൂെണ്ടാരു ജടായുവും 1660
ശംഖാരിഗദാപത്മമകുടപീതാംബരാ-
ദ്യങ്കിതരൂപംപൂണ്ട വിഷ് ണുപാർഷദന്മാരാൽ
പൂജിതനായി തിക്കെപ്പ മുനികളാൽ
േതജസാ സകലദിഗ്വ്യ ാപ്തനായ് ക്കാണായ് വ .
സന്നതഗാ േത്താടുമുയേര പ്പിെത്താഴു-
തുന്നതഭക്തിേയാേട രാമെന തിെചയ്താൻഃ
”അഗണ്യഗുണമാദ്യമവ്യയമ േമയ-
മഖിലജഗൽസൃഷ് ടിസ്ഥിതിസംഹാരമൂലം
പരമം പരാപരമാനന്ദം പരാത്മാനം
വരദമഹം ണേതാസ് മി സന്തതം രാമം. 1670
മഹിതകടാക്ഷവിക്ഷപിതാമരശൂചം
രഹിതാവധിസുഖമിന്ദിരാമേനാഹരം
ശ്യാമളം ജടാമകുേടാജ്ജ്വലം ചാപശര-
േകാമളകരാംബുജം ണേതാസ്മ്യ ഹം രാമം.
ഭൂവനകമനീയരൂപമീഡിതം ശത-
രവിഭാസുരമഭീഷ് ട ദം ശരണദം
സുരപാദപമൂലരചിതനിലയനം
സുരസഞ്ചയേസവ്യം ണേതാസ്മ്യ ഹം രാമം.
ഭവകാനനദവദഹനനാമേധയം
ഭവപങ്കജഭവമുഖൈദവതം േദവം 1680
ദനുജപതിേകാടി സഹ വിനാശനം
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മനുജാകാരം ഹരിം ണേതാസ്മ്യ ഹം രാമം.
ഭവഭാവനാദൂരം ഭഗവത്സ്വരൂപിണം
ഭവഭീവിരഹിതം മുനിേസവിതം പരം
ഭവസാഗരതരണാംഘൃേപാതകം നിത്യം
ഭവനാശായാനിശം ണേതാസ്മ്യ ഹം രാമം.
ഗിരിശ ഗിരിസുതാഹൃദയാംബുജവാസം
ഗിരിനായകധരം ഗിരിപക്ഷാരിേസവ്യം
സുരസഞ്ചയദനുേജ േസവിതപാദം
സുരപമണിനിഭം ണേതാസ്മ്യ ഹം രാമം. 1690
പരദാരാർത്ഥപരിവർജ്ജിതമനീഷിണാം
പരപൂരുഷഗുണഭൂതി സ ഷ് ടാത്മനാം
പരേലാൈകകഹിതനിരതാത്മനാം േസവ്യം
പരമാനന്ദമയം ണേതാസ്മ്യ ഹം രാമം.
സ്മിതസുന്ദരവികസിതവ ാംേഭാരുഹം

തിേഗാചരമസിതാംബുദകേളബരം
സിതപങ്കജചാരുനയനം രഘുവരം
ക്ഷിതിനന്ദിനീവരം ണേതാസ്മ്യ ഹം രാമം.
ജലപാ ൗഘസ്ഥിതരവിമണ്ഡലംേപാെല
സകലചരാചരജ ക്കളുളളിൽ വാഴും 1700
പരിപൂർണ്ണാത്മാനമദ്വയമവ്യയേമകും
പരമം പരാപരം ണേതാസ്മ്യ ഹം രാമം.
വിധിമാധവ ശംഭുരൂപേഭേദന ഗുണ-

ിതയവിരാജിതം േകവലം വിരാജന്തം
ിദശമുനിജന തമവ്യക്തമജം

ക്ഷിതിജാമേനാഹരം ണേതാസ്മ്യ ഹം രാമം.
മന്മഥശതേകാടി സുന്ദരകേളബരം
ജന്മനാശാദിഹീനം ചിന്മയം ജഗന്മയം
നിർമ്മലം ധർമ്മകർമ്മാധാരമപ്യനാധാരം
നിർമ്മമമാത്മാരാമം ണേതാസ്മ്യ ഹം രാമം.” 1710
ഇ തി േക രാമച നും സന്നനായ് 
പ ീ ൻതേന്നാടരുളിെച്ച മധുരമായ് ഃ
”അ േത ഭ ം, ഗച്ഛ പദം േമ വിേഷ്ണാഃ പരം
ഇേസ്താ െമഴുതിയും പഠി ം േക െകാണ്ടാൽ
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ഭക്തനായുളളവനു വന്നീടും മത്സാരൂപ്യം
പക്ഷീ ! നിെന്നേപ്പാെല മൽപരായണനായാൽ.”
ഇങ്ങെന രാമവാക്യം േകെട്ടാരു പക്ഷിേ ഷ് ഠ-
നങ്ങെനതെന്ന വി സാരൂപ്യം ാപി േപായ് 

ഹ് മപൂജിതമായ പദവും ാപി േഥ
നിർമ്മലരാമനാമം െചാ ന്ന ജനംേപാെല. 1720
പിെന്ന ീരാമൻ സുമി ാത്മജേനാടും കൂടി
ഖിന്നനായ് വനാന്തരം ാപി ദുഃഖേത്താടും
അേന്വഷിേച്ചാേരാദിശി സീതെയക്കാണായ് കയാൽ
സന്നൈധേര്യണ വനമാർേഗ്ഗ സഞ്ചരി േമ്പാൾ
രേക്ഷാരൂപേത്താെടാരു സത്വെത്തക്കാണായ് വ
തൽക്ഷണേമവം രാമച നുമരുൾെചയ് താൻഃ
”വക്ഷസി വദനവും േയാജനബാഹുക്കളും
ച രാദികളുമി,െല്ലെന്താരു സത്വമിദം?
ലക്ഷ് മണ! കണ്ടാേയാ നീ കേണ്ടാളം ഭയമുണ്ടാം
ഭക്ഷി മിേപ്പാളിവൻ നെമ്മെയന്നറിഞ്ഞാലും. 1730
പക്ഷിയും മൃഗവുമെല്ല യും ചി ം ചി ം!
വക്ഷസി വ ം കാലും തലയുമില്ലതാനും.
രക്ഷ പിടി ടൻ ഭക്ഷി ംമുേമ്പ നെമ്മ
രക്ഷി ം കാരവും കണ്ടീല നിരൂപിച്ചാൽ.
ത തമദ്ധ്യസ്ഥന്മാരായിതു കുമാര! നാം
കൽപിതം ധാതാവിനാെലെന്തന്നാലതു വരും.”
രാഘവേനവം പറഞ്ഞീടിേനാരനന്തര-
മാകുലമകെന്നാരു ലക്ഷ് മണനുരെചയ് താൻഃ
”േപാരും വ്യാകുലഭാവെമന്തിനി വിചാരിപ്പാ-
േനാേരാേരാ കരം േഛദിേക്കണം നാമിരുവരും.” 1740
തൽക്ഷണം േഛദിച്ചിതു ദക്ഷിണഭുജം രാമൻ
ലക്ഷ് മണൻ വാമകരം േഛദിച്ചാനതുേനരം
രേക്ഷാവീരനുമതി വിസ് മയംപൂ രാമ-
ലക്ഷ് മണന്മാെരക്ക േചാദിച്ചാൻ ഭയേത്താെടഃ
”മ ജങ്ങെളേച്ഛദിച്ചീടുവാൻ ശക്തന്മാരാ-
യിബ് ഭുവനത്തിലാരുമുണ്ടായീലിതിൻകീഴിൽ.
അ താകാരന്മാരാം നിങ്ങളാരിരുവരും
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സൽപുരുഷന്മാെര കൽപിച്ചീടുേന്നൻ ഞാനും.
േഘാരകാനന േദശത്തിങ്കൽ വരുവാനും
കാരണെമ നിങ്ങൾ സത്യം െചാ കേവണം.” 1750
ഇത്തരം കബന്ധവാക്യങ്ങൾ േകെട്ടാരു പുരു-
േഷാത്തമൻ ചിരി ടനുത്തരമരുൾെചയ് തുഃ
”േകട്ടാലും ദശരഥനാമേയാദ്ധ്യാധിപതി-
േജ്യഷ് ഠനന്ദനനഹം രാമെനന്നേല്ലാ നാമം.
േസാദരനിവൻ മമ ലക്ഷ് മണെന നാമം
സീതെയ മമ ഭാര്യയാെയാരു നാരി.
േപായിതു ഞങ്ങൾ നായാട്ടിന്നതുേനരമതി-
മായാവി നിശാചരൻ ക െകാണ്ട േപായാൻ.
കാനനംേതാറും ഞങ്ങൾ തിര നട േമ്പാൾ
കാണായി നിെന്നയതിഭീഷണേവഷെത്താടും. 1760
പാണികൾെകാ തവ േവഷ് ടിതന്മാരാകയാൽ

ാണരക്ഷാർത്ഥം േഛദിച്ചീടിേനൻ കരങ്ങളും.
ആെരേടാ! വികൃതരൂപം ധരിേച്ചാരു ഭവാൻ?
േനേരാെട പറെക” രാഘവൻ േചാദിച്ചേപ്പാൾ
സ ഷ് ടാത്മനാ പറഞ്ഞീടിനാൻ കബന്ധനുംഃ
”നിന്തിരുവടിതേന്ന ീരാമേദവെനങ്കിൽ
ധന്യനായ് വേന്നനഹം, നിന്തിരുവടിതെന്ന
മുന്നിലാമ്മാറു കാണായ് വെന്നാരു നിമിത്തമായ് .
ദിവ്യനായിരുേപ്പാരു ഗന്ധർവനഹം രൂപ-
യൗവനദർപ്പിതനായ് സഞ്ചരിച്ചീടുംകാലം 1770
സുന്ദരീജനമേനാൈധര്യവും ഹരിച്ചതി-
സുന്ദരനാേയാരു ഞാൻ ീഡി നട േമ്പാൾ
അഷ് ടാവ െനക്ക ഞാനപഹസിച്ചിതു
രുഷ് ടനായ്മഹാമുനി ശാപവും നല് കീടിനാൻ.
ദുഷ് ടനായുേളളാരു നീ രാക്ഷസനാേ ാെകന്നാൻ
തുഷ്ടനാ ിെന്നശ്ശാപാനു ഹം നല് കീടിനാൻ.
സാക്ഷാൽ ീനാരായണൻ തന്തിരുവടിതെന്ന
േമാക്ഷദൻ ദശരഥപു നായ് േ തായുേഗ
വന്നവതരി നിൻ ബാഹുക്കളറു ന്നാൾ
വന്നീടുമേല്ലാ ശാപേമാക്ഷവും നിനെക്കേടാ! 1780
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താപസശാപംെകാ രാക്ഷസനാേയാരു ഞാൻ
താേപന നടന്നീടുംകാലമെങ്ങാരുദിനം
ശതമന വിെനപ്പാഞ്ഞടുേത്തനതിരുഷാ
ശതേകാടിയാൽ തലയറു ശതമഖൻ.
വ േമറ്റി ം മമ വന്നീല മരണമ-
തബ് ജസംഭവൻ മമ തെന്നാരു വരത്തിനാൽ.
വദ്ധ്യനല്ലായ് കമൂലം വൃത്തി മേഹ നു-
മുത്തമാംഗെത്ത മമ കുക്ഷിയിലാക്കീടിനാൻ.
വ പാദങ്ങൾ മമ കുക്ഷിയിലായേശഷം
ഹസ്തയുഗ്മവുെമാരു േയാജനായതങ്ങളായ് . 1790
വർത്തിച്ചീടുേന്നന വൃത്തി ശ ാജ്ഞയാ
സത്വസഞ്ചയം മമ ഹസ്തമദ്ധ്യസ്ഥമായാൽ
വേ ണ ഭക്ഷി ഞാൻ വർത്തിേച്ചനി നാളു-
മുത്തേമാത്തമ! രഘുനായക! ദയാനിേധ!
വഹ്നിയും ജ്വലിപ്പി േദഹവും ദഹിപ്പിച്ചാൽ
പിെന്ന ഞാൻ ഭാര്യാമാർഗ്ഗെമാക്കെവ െചാല്ലീടുവൻ.”
േമദിനി കുഴിച്ചതിലിന്ധനങ്ങളുമി
വീതിേഹാ െന ജ്വലിപ്പിച്ചിതു സൗമി ിയും.
തൈ വ കബന്ധേദഹം ദഹിപ്പിച്ചേനരം
തേദ്ദഹത്തിങ്കൽനിന്ന ത്ഥിതനായ് ക്കാണായി 1800
ദിവ്യവി ഹേത്താടും മന്മഥസമാനനായ് 
സർവഭൂഷണപരിഭൂഷിതനായേന്നരം
രാമേദവെന ദക്ഷിണവുംെചയ് തു ഭക്ത്യാ
ഭൂമിയിൽ സാഷ് ടാംഗമായ് വീണുടൻ നമസ് കാരം
മൂ രുെച കൂപ്പിെത്താഴുതുനി പിെന്ന
മാന്യനാം ഗന്ധർവനുമാനന്ദവിവശനായ് 
േകാൾമയിർെക്കാ ഗദ് ഗദാക്ഷരവാണികളാം
േകാമളപദങ്ങളാൽ തി തുടങ്ങിനാൻഃ
”നിന്തിരുവടിയുെട തത്ത്വമിെതാരുവർ ം
ചിന്തിച്ചാലറി കൂടാവതെല്ലന്നാകിലും 1810
നിന്തിരുവടിതെന്ന തിപ്പാൻ േതാന്നീടു
സന്തതം മന്ദത്വംെകാെണ്ടെന്താരു മഹാേമാഹം.
അന്തവുമാദിയുമില്ലാെതാരു പര ഹ് മ-
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മന്തരാത്മനി െതളി ണർ വസിേക്കണം.
അന്ധകാരങ്ങളകന്നാനന്ദമുദിേക്കണം
ബന്ധവുമ േമാക്ഷ ാപ്തിയുമരുേളണം.
അവ്യക്തമതിസൂക്ഷ് മമാെയാരു ഭവ പം
സുവ്യക്തഭാേവന േദഹദ്വയവിലക്ഷണം
ദൃ പേമക,മന്യൻ സകലദൃശ്യം ജഡം
ദുർ ാഹ്യമതാന്മകമാകയാലജ്ഞാനികൾ 1820
എങ്ങെനയറിയു മാനസവ്യതിരിക്തം
മങ്ങീടാെതാരു പരമാത്മാനം ഹ് മാനന്ദം!
ബുദ്ധ്യാത്മാഭാസങ്ങൾ ൈളളക്യമായതു ജീവൻ
ബുദ്ധ്യാദിസാക്ഷിഭൂതം ഹ് മെമന്നതും നൂനം.
നിർവികാര ഹ് മണി നിഖിലാത്മനി നിേത്യ
നിർവിഷയാേഖ്യ േലാകമജ്ഞാനേമാഹവശാൽ
ആേരാപിക്കെപ്പെട്ടാരു ൈതജസം സൂക്ഷ് മേദഹം
ൈഹരണ്യമതു വിരാൾപുരുഷനതി ലം.
ഭാവനാവിഷയമാെയാന്നതു േയാഗീ ാണാം
േകവലം ത കാണായീടു ജഗെത്തല്ലാം. 1830
ഭൂതമായതും ഭവ്യമായതും ഭവിഷ്യ ം
േഹതുനാ മഹത്തത്ത്വാദ്യാവൃത ലേദേഹ

ഹ് മാണ്ഡേകാശവിരാൾപുരുേഷ കാണാകു
സന്മയെമന്നേപാെല േലാകങ്ങൾ പതിന്നാലും.
തുംഗനാം വിരാൾപുമാനാകിയ ഭഗവാൻ ത-
ന്നംഗങ്ങളേല്ലാ പതിന്നാലു േലാകവും നൂനം.
പാതാളം പാദമൂലം പാർഷ്ണികൾ മഹാതലം
നാഥ! േത ഗുല് ഫം രസാതലവും തലാതലം
ചാരുജാനുക്കളേല്ലാ സുതലം രഘുപേത!
ഊരുകാണ്ഡങ്ങൾ തവ വിതലമതലവും 1840
ജഘനം മഹീതലം നാഭി േത നഭസ്ഥലം
രഘുനാേഥാരസ്ഥലമായതു സുരേലാകം
കണ് ഠേദശം േത മഹർേലാകെമന്നറിേയണം
തുണ്ഡമായതു ജനേലാകെമന്നതു നൂനം
ശംഖേദശം േത തേപാേലാകമിങ്ങതിൻമീേത
പങ്കജേയാനിവാസമാകിയ സത്യേലാകം
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ഉത്തമാംഗം േത പുരുേഷാത്തമ! ജഗൽ േഭാ!
സത്താമാ ക! േമഘജാലങ്ങൾ േകശങ്ങളും.
ശ ാദിേലാകപാലന്മാെരല്ലാം ഭുജങ്ങൾ േത
ദി കൾ കർണ്ണങ്ങളുമശ്വികൾ നാസികയും. 1850
വ മായതു വഹ്നി േന മാദിത്യൻതെന്ന
ചി െമ യും മനസ്സായതു ച നേല്ലാ.
ഭൂഭംഗമേല്ലാ കാലം ബുദ്ധി വാക് പതിയേല്ലാ
േകാപകാരണമഹങ്കാരമായതു രു ൻ.
വാെക്കല്ലാം ഛന്ദ കൾ ദംഷ് കൾ യമനേല്ലാ
നക്ഷ പങ് ക്തിെയല്ലാം ദ്വിജപങ് ക്തികളേല്ലാ
ഹാസമായതു േമാഹകാരിണി മഹാമായ
വാസനാസൃഷ് ടിസ്തവാപാംഗേമാക്ഷണമേല്ലാ.
ധർമ്മം നിൻ പുേരാഭാഗമധർമ്മം പൃഷ് ഠഭാഗം
ഉേന്മഷനിേമഷങ്ങൾ ദിനരാ ികളേല്ലാ. 1860
സപ്തസാഗരങ്ങൾ നിൻ കുക്ഷിേദശങ്ങളേല്ലാ
സപ്തമാരുതന്മാരും നിശ്വാസഗണമേല്ലാ.
നദികെളല്ലാം തവ നാഡികളാകുന്നതും
പൃഥിവീധരങ്ങൾേപാലസ്ഥികളാകുന്നതും.
വൃക്ഷാദ്യൗഷധങ്ങൾ േത േരാമങ്ങളാകുന്നതും
ത്യ് രക്ഷനാം േദവൻതെന്ന ഹൃദയമാകുന്നതും.
വൃഷ് ടിയായതും തവ േരതെസ്സന്നറിേയണം
പുഷ്ടമാം മഹീപേത! േകവലജ്ഞാനശക്തി

ലമായുളള വിരാൾപുരുഷരൂപം തവ
കാേല നിത്യവും ധ്യാനി ന്നവനുണ്ടാം മുക്തി. 1870
നിന്തിരുവടിെയാഴിഞ്ഞില്ല കിഞ്ചന വസ് തു
സന്തതമീദൃ പം ചിന്തി വണ േന്നൻ.
ഇക്കാലമിതിൽക്കാളും മുഖ്യമായിരിേപ്പാന്നി-
തിക്കാണാകിയ രൂപെമേപ്പാഴും േതാന്നീടണം.
താപസേവഷം ധരാവല്ലഭം ശാന്താകാരം
ചാേപഷുകരം ജടാവല് ക്കലവിഭൂഷണം
കാനേന വിചിന്വന്തം ജാനകീം സലക്ഷ് മണം
മാനവേ ഷ് ഠം മേനാജ്ഞം മേനാഭവസമം
മാനേസ വസിപ്പതിന്നാലയം ചിന്തി േന്നൻ
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ഭാനുവംേശാൽഭൂതനാം ഭഗവൻ! നേമാനമഃ 1880
സർവജ്ഞൻ മേഹശ്വരനീശ്വരൻ മഹാേദവൻ
ശർവനവ്യയൻ പരേമശ്വരിേയാടുംകൂടി
നിന്തിരുവടിേയയും ധ്യാനി െകാ കാശ്യാം
സന്തതമിരുന്നരുളീടു മുക്ത്യർത്ഥമായ് .
തൈ വ മുമു ക്കളായുളള ജനങ്ങൾ
തത്വേബാധാർത്ഥം നിത്യം താരക ഹ് മവാക്യം
രാമരാേമതി കനി പേദശവും നല് കി-
േസ്സാമനാം നാഥൻ വസിച്ചീടു സദാകാലം.
പരമാത്മാവു പര ഹ് മം നിന്തിരുവടി
പരേമശ്വരനായതറി വഴിേപാെല 1890
മൂഢന്മാർ ഭവത്തത്വെമങ്ങെനയറിയു !
മൂടിേപ്പാകയാൽ മഹാമായാേമാഹാന്ധകാേര?
രാമഭ ായ പരമാത്മേന നേമാനമഃ
രാമച ായ ജഗത്സാക്ഷിേണ നേമാനമഃ.
പാഹി മാം ജഗന്നാഥ! പരമാനന്ദരൂപ!
പാഹി സൗമി ിേസവ്യ! പാഹി മാം ദയാനിേധ!
നിന്മഹാമായാേദവിെയെന്ന േമാഹിപ്പിച്ചീടാ-
യ് കംബുജവിേലാചന! സന്തതം നമസ് കാരം.”
ഇർത്ഥമർത്ഥി ഭക്ത്യാ തിച്ച ഗന്ധർവേനാ-
ടുത്തമപുരുഷനാം േദവനുമരുൾെചയ് തുഃ 1900
”സ ഷ് ടനാേയൻ തവ ത്യാ നിശ്ചലഭക്ത്യാ
ഗന്ധർവേ ഷ് ഠ! ഭവാൻ മൽപദം ാപിച്ചാലും.
സ്ഥാനം േമ സനാതനം േയാഗീ ഗമ്യം പര-
മാനന്ദം ാപിക്ക നീ മൽ സാദത്താെലേടാ!
അ യുമല്ല പുനെരാന്നനു ഹിപ്പൻ ഞാ-
നിസ് േതാ ം ഭക്ത്യാ ജപിച്ചീടുന്ന ജനങ്ങൾ ം
മുക്തി സംഭവിച്ചീടുമില്ല സംശയേമതും;
ഭക്തനാം നിനക്കധഃപതനമിനി വരാ.”
ഇങ്ങെന വരം വാങ്ങിെക്കാ ഗന്ധർവേ ഷ് ഠൻ
മംഗലം വരുവാനായ് െതാഴുതു െചാല്ലീടിനാൻഃ 1910
”മുന്നിലാമ്മാറു കാണാം മതംഗാ മം ത
സ ാതി വസി ശബരീ തപസ്വിനി.
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ത്വൽപാദാംബുജഭക്തിെകാേണ്ടറ്റം പവി യാ-
െയെപ്പാഴും ഭവാേനയും ധ്യാനി വിമുക്തയായ് 
അവെളെച്ച കണ്ടാൽ വൃത്താന്തം െചാ മവ-
ളവനീസുതതെന്ന ലഭി ം നിങ്ങൾെക്കന്നാൽ.”
ഗന്ധർവേനവം െചാല്ലി മറേഞ്ഞാരനന്തരം
സ ഷ് ടന്മാരാേയാരു രാമലക്ഷ് മണന്മാരും
േഘാരമാം വന െട മന്ദം മന്ദം േപായ് െച
ചാരുത േചർന്ന ശബര്യാ മമകംപുക്കാർ. 1920
സം വേത്താടും ത ത്ഥായ താപസി ഭക്ത്യാ
സമ്പതിച്ചിതു പാദാംേഭാരുഹയുഗത്തിങ്കൽ.
സേന്താഷപൂർണ്ണാ േന ങ്ങേളാടവളുമാ-
നന്ദമുൾെക്കാ പാദ്യാർഗ് ഘ്യാസനാദികളാേല
പൂജി തൽപാദതീർത്ഥാഭിേഷകവുംെചയ് തു
േഭാജനത്തിനു ഫലമൂലങ്ങൾ നൽകീടിനാൾ.
പൂജയും പരി ഹിച്ചാനന്ദിച്ചിരുന്നിതു
രാജീവേന ന്മാരാം രാജനന്ദനന്മാരും.
അേന്നരം ഭക്തിപൂ െതാഴുതു െചാന്നാളവൾഃ
”ധന്യയായ് വേന്നനഹമി പുണ്യാതിേരകാൽ. 1930
എ െട ഗുരുഭൂതന്മാരായ മുനിജനം
നിെന്നയും പൂജിച്ചേനകായിരത്താ വാണാർ.
അ ഞാനവെരയും ശു ഷിച്ചിരുന്നിതു
പിെന്നേപ്പായ് ഹ് മപദം ാപിച്ചാരവർകളും.
എേന്നാടു െചാന്നാരവ’േരതുേമ േഖദിയാെത
ധേന്യ! നീ വസിച്ചാലുമിവിെടത്തെന്ന നിത്യം.
പന്നഗശായി പരൻപുരുഷൻ പരമാത്മാ
വന്നവതരിച്ചിതു രാക്ഷസവധാർത്ഥമായ് .
നെമ്മയും ധർമ്മെത്തയും രക്ഷി െകാൾവാനിേപ്പാൾ
നിർമ്മലൻ ചി കൂടത്തിങ്കൽ വന്നിരി . 1940
വന്നീടുമിവിേട രാഘവെനന്നാലവൻ-
തെന്നയും ക േദഹത്യാഗവും െചയ്താലും നീ.
വന്നീടുെമന്നാൽ േമാക്ഷം നിന െമ നൂനം’
വന്നിതവ്വണ്ണം ഗുരുഭാഷിതം സത്യമേല്ലാ.
നിന്തിരുവടിയുെട വരവും പാർ പാർ
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നിന്തിരുവടിേയയും ധ്യാനി വസി ഞാൻ.
ീപാദം ക െകാൾവാൻ മൽഗുരുഭൂതന്മാരാം

താപസന്മാർ േപാലും േയാഗം വന്നീലയേല്ലാ.
ജ്ഞാനമില്ലാത ഹീനജാതിയിലുളള മൂഢ
ഞാനിതിെനാ മധികാരിണിയല്ലയേല്ലാ. 1950
വാങ്ങ് മേനാവിഷയമല്ലാെതാരു ഭവ പം
കാണ്മാനുമവകാശം വന്നതു മഹാഭാഗ്യം.
തൃക്കഴലിണ കൂപ്പി തി െകാൾവാനുമി-

ൾക്കമലത്തിലറിയേപ്പാകാ ദയാനിേധ!”
രാഘവനതു േക ശബരിേയാടു െചാന്നാ-
”നാകുലംകൂടാെത ഞാൻ പറയുന്നതു േകൾ നീ.
പൂരുഷസ് ീജാതീനാമാ മാദികളല്ല
കാരണം മമ ഭജനത്തിനു ജഗ േയ.
ഭക്തിെയാെന്നാഴി മറ്റില്ല കാരണേമതും
മുക്തി വന്നീടുവാനുമില്ല മേറ്റതുെമാ ം. 1960
തീർത്ഥസ്നാനാദി തേപാദാനേവദാദ്ധ്യയന-
േക്ഷേ ാപവാസയാഗാദ്യഖിലകർമ്മങ്ങളാൽ
ഒന്നിനാെലാരുത്തനും ക കി കയില്ല-
െയെന്ന മൽഭക്തിെയാഴിെഞ്ഞാ െകാെണ്ടാരുനാളും.
ഭക്തിസാധനം സംേക്ഷപി ഞാൻ െചാല്ലീടുേവ-
നുത്തേമ! േക െകാൾക മുക്തിവന്നീടുവാനായ് .
മുഖ്യസാധനമേല്ലാ സജ്ജജസംഗം, പിെന്ന
മൽക്കഥാലാപം രണ്ടാംസാധനം, മൂന്നാമതും
മൽഗുേണരണം, പിെന്ന മദ്വേചാവ്യാഖ്യാതൃത്വം
മൽക്കലാജാതാചാേര്യാപാസനമഞ്ചാമതും, 1970
പുണ്യശീലത്വം യമനിയമാദികേളാടു-
െമെന്ന മുട്ടാെത പൂജിെക്ക ളളതാറാമതും,
മന്മേ ാപാസകത്വേമഴാമ,െതട്ടാമതും
മംഗലശീേല! േക ധരി െകാേളളണം നീ
സർവഭൂതങ്ങളിലും മന്മതിയുണ്ടാകയും
സർവദാ മൽഭക്തന്മാരിൽ പരമാസ്തിക്യവും
സർവബാഹ്യാർത്ഥങ്ങളിൽ ൈവരാഗ്യം ഭവിക്കയും
സർവേലാകാത്മാ ഞാെനെന്നേപ്പാഴുമുറയ് ക്കയും,
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മത്തത്ത്വവിചാരം േകെളാമ്പതാമതു ഭേ !
ചിത്തശുദ്ധി മൂലമാദിസാധനം നൂനം. 1980
ഉക്തമായിതു ഭക്തിസാധനം നവവിധ-
മുത്തേമ! ഭക്തി നിത്യമാർ ളളു വിചാരിച്ചാൽ?
തിര്യേഗ്യാനിജങ്ങൾെക്കന്നാകിലും മൂഢമാരാം
നാരികൾെക്കന്നാകിലും പൂരുഷെനന്നാകിലും
േ മലക്ഷണയായ ഭക്തി സംഭവി േമ്പാൾ
വാമേലാചേന! മമ തത്ത്വാനുഭൂതിയുണ്ടാം.
തത്ത്വാനുഭവസിദ്ധനായാൽ മുക്തിയും വരും.
ത ജന്മനി മർത്ത്യനുത്തമതേപാധേന!
ആകയാൽ േമാക്ഷത്തിനു കാരണം ഭക്തിതെന്ന
ഭാഗവതാേഢ്യ! ഭഗവൽ ിേയ! മുനി ിേയ! 1990
ഭക്തിയുണ്ടാകെകാ കാണായ് വന്നിതു തവ
മുക്തിയുമടുത്തിതു നിന തേപാധേന!
ജാനകീമാർഗ്ഗമറിഞ്ഞീടിൽ നീ പറേയണം
േകന വാ നീതാ സീതാ മൽ ിയാ മേനാഹരി?”
രാഘവവാക്യേമവം േകേട്ടാരു ശബരിയു-
മാകുലമകലുമാറാദരാലുരെചയ്താൾഃ
”സർവവുമറിഞ്ഞിരി ന്ന നിന്തിരുവടി
സർവജ്ഞെനന്നാകിലും േലാകാനുസരണാർത്ഥം
േചാദിച്ചമൂലം പറഞ്ഞീടുേവൻ സീതാേദവി
േഖദി ലങ്കാപുരിതന്നിൽ വാഴു നൂനം. 2000
െകാ േപായതു ദശകണ് ഠെനന്നറിഞ്ഞാലും
കണ്ടിതു ദിവ്യദൃശാ തണ്ടലർമകെള ഞാൻ.
മുമ്പിലാമ്മാറു കുറെഞ്ഞാ െതേക്കാ െചന്നാൽ
പമ്പയാം സരസ്സിെനക്കാണാം, തൽപുേരാഭാേഗ
പശ്യ പർവ്വതവരമൃശ്യമൂകാഖ്യം, ത
വിശ്വസിച്ചിരി സു ീവൻ കപിേ ഷ് ഠൻ
നാലുമ ികേളാടുംകൂെട മാർത്താണ്ഡാത്മജൻ;
ബാലിെയേപ്പടി സേങ്കതമായനുദിനം;
ബാലി മുനിശാപം േപടി െച കൂടാ.
പാലനംെചയ് ത ഭവാനവെന വഴിേപാെല. 2010
സഖ്യവും െചയ് തുെകാൾക സു ീവൻതേന്നാെടന്നാൽ
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ദുഃഖങ്ങെളല്ലാം തീർ കാര്യവും സാധിച്ചീടും.
എങ്കിൽ ഞാനഗ്നി േവശംെചയ് തു ഭവൽപാദ-
പങ്കജേത്താടു േചർ െകാളളുവാൻ തുട .
പാർേക്കണം മുഹൂർത്തമാ ം ഭവാനൈ വ േമ
തീർേക്കണം മായാകൃതബന്ധനം ദയാനിേധ!”
ഭക്തിപൂണ്ടിത്ഥമുക്ത്വാ േദഹത്യാഗവും െചയ് തു
മുക്തിയും സിദ്ധിച്ചിതു ശബരിക്കതുകാലം.
ഭക്തവത്സലൻ സാദിക്കിലിന്നവർെക്കന്നി-
െല്ലത്തീടും മുക്തി നീചജാതികൾെക്കന്നാകിലും. 2020
പുഷ് കരേന ൻ സാദിക്കിേലാ ജ ക്കൾ
ദുഷ് കരമായിെട്ടാ മിെല്ല ധരിേക്കണം.

ീരാമഭക്തിതെന്ന മുക്തിെയസ്സിദ്ധിപ്പി ം
ീരാമപാദാംബുജം േസവി െകാൾക നിത്യം.

ഓേരാേരാ മ ത ധ്യാനകർമ്മാദികളും
ദൂെരസ്സന്ത്യജി തൻഗുരുനാേഥാപേദശാൽ

ീരാമച ൻതെന്ന ധ്യാനി െകാൾക നിത്യം
ീരാമമ ം ജപിച്ചീടുക സദാകാലം.
ീരാമച കഥ േകൾക്കയും െചാ കയും
ീരാമഭക്തന്മാെര ജി െകാളളുകയും. 2030
ീരാമമയം ജഗത്സർവെമ റയ് േമ്പാൾ
ീരാമച ൻതേന്നാൈടക്യവും ാപിച്ചീടാം.

രാമ! രാേമതി ജപിച്ചീടുക സദാകാലം
ഭാമിനി! ഭേ ! പരേമശ്വരി! പേത്മക്ഷേണ!
ഇത്ഥമീശ്വരൻ പരേമശ്വരിേയാടു രാമ-
ഭ വൃത്താന്തമരുൾെചയ്തതു േകട്ടേനരം
ഭക്തിെകാേണ്ടറ്റം പരവശയായ് ീരാമങ്കൽ
ചിത്തവുമുറപ്പി ലയി രു ാണിയും.
ൈപങ്കിളിൈപ്പതൽതാനും പരമാനന്ദംപൂ
ശങ്കര! ജയിച്ചരുെളന്നിരുന്നരുളിനാൾ.
(ഇത്യദ്ധ്യാത്മരാമായേണ ഉമാമേഹശ്വരസംവാേദ ആരണ്യകാണ്ഡം സമാപ് തം)
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