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ഭഗവത് ഭജനാരംഭം

െചാ െചാല്ലിനി േശ്ശഷം നെല്ലാരു കഥാസാരം
കല്ല്യാണ ശീേല! ശുകമൗലിമാലിേക! ബാേല!
എന്നതുേകട്ടേനരം ശാരികൈപ്പതൽ താനും
നന്ദി ജഗന്നാഥം വന്ദിച്ച രെചയ്താൾ-
പരെക്ക ഖാസേനയിരി മൃഷികളാ-
ലുരുേ രിതൻ ശുകനകക്കാ ണർ ടൻ
പര ഹ്മെത്തസ്സകേലഷുസം ഹെത്തയി-
റ കണ്ടാചാര്യപദദ്വന്ദാ ം കൂപ്പി

സമർപ്പിെച്ചാന്നായ് െതളിഞ്ഞിരി ം നരവര-
മുഖൻ തേന്നാടരുൾ െചയ്തിതു മന്ദം മന്ദം-

‘ഭൂപേത! തവേചാദ്യെമ യും നെല്ലാന്നിതു
പാപനാശനകരം പവി മത്യ തം
ആസന്നമൃത വായുേള്ളാർക്കിതു േയാഗ്യം തെന്ന
വാസനയുേള്ളാർ കുറഞ്ഞീടുമേന്നരേത്തവം
േബാധമു റപ്പവെരങ്കിേലാ പലവിധം
േബാധകേ ാതവ്യങ്ങളുണ്ടേല്ലാ ശാ ങ്ങളിൽ
എന്നതിെലല്ലാറ്റിലും നല്ലതാെയളുതായി
വ കൂടു ഫലംഭഗവദ് ഭജനത്താൽ
സകലഭൂതങ്ങൾ മാത്മാവയിരി ന്ന
ഭഗദ്ഗുണനാമചരി ാദികെളല്ലാം
േ ാതവ്യമാകുന്നതു േകവലം ത പങ്ങൾ
േചതസിസദാകാലം സ്മർത്തവ്യമാകുന്നതും
പൂജനം കർത്തവ്യമാകുന്നതുമനുദിനം
വ്യാജെമന്നിേയ പല ജാതിയും ഭഗവാെന
മനസാവാചാ പരികർമ്മണാ ശീലിപ്പതു
മാനുഷജന്മത്തിങ്കൽ നല്ലതു പുരുഷാർത്ഥം
സാധി ജീവ ക്തരായ് വിളങ്ങീടും മഹാ-
േബാധികൾ േപാലും ഭഗവദ്ഗുണങ്ങളിൽത്തെന്ന
േകവലം രമി േന്നാരങ്ങെന നിത്യം സുഖ-
േസവ്യമായിരിെപ്പാ തദ്ഗുണമഹിമകൾ
ഞാനുമവ്വണ്ണം ഗുണാതീതെനന്നിരിക്കിലും
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മാനസാനന്ദം പൂ ശീലിേച്ചൻ തൽ കീർത്തനം.
അതിെന തിപാതിച്ചീടു ഭഗവത-
മധികം ധാനമായിരി ം പുരാണത്തിൽ.
അ രാണെത്ത മമ താതനാം േവദവ്യാസൻ
മുല് പ്പാടുചമെച്ചെന്നെയേപ്പരും പഠിപ്പി
തൽ ബന്ധെത്ത വി രാതനാം നിന ഞാൻ
ഉൾ വിലത്യാനന്ദസിദ്ധിദം െചല്ലാമേല്ലാ;
വ്യക്തമാമതിൽ കൃഷ്ണചരിതം മേനാരമ്യം
എ യും സുഖസാധ്യെമ േകട്ടിരി .
തച്ചരിതാനന്ദ പീയൂഷപാനെത്തെക്കാ
തൽകൃതദ്വന്ദ്വം വി മുക്തനായ് വരും ജീവൻ.
വിസ്തരി െചാല്ലിേക്കൾപ്പതിേന്നതും കാല-
വിസ്തരം മതിയെല്ല ൾത്താരിൽ ശങ്കിേക്കണ്ട.
ഖട്വാംഗെന െള്ളാരു രാജർഷി േ ഷ്ഠൻ പ
ദിഷ്ടതയാേല ൈദവാനു ഹബലവശാൽ
പൃഥ്വിവിലിനിജ്ജീവിച്ചി നാളിരി െത-
ൾത്താരിലറി സം ാന്തിമാ ത്താലേപ്പാൾ

മ ള്ള സകല സംഗങ്ങെള നിവർത്തി
മുറ്റീടും ഭഗവദ്ഭക്ത്യാനന്ദരീത്യാ തൂർണം
മുക്തനായ് പുരുഷാർത്ഥം സാധിച്ചാനലസാെത
സപ്തവാസരമായു ണ്ടേല്ലാ ഭവാനിേപ്പാൾ;
അേപ്പാേഴാ ഭഗവത് ഭക്തി വൃത്തി കാലം
ഇേപ്പാഴിങ്ങിവിെടേപ്പാരാേഞ്ഞതും േഖദിേക്കണ്ട;
ഭക്തിമാർഗ്ഗെത്തപ്പറഞ്ഞീടുവാൻ ചുരുക്കി ഞാൻ:
ഉൾത്താരിലുറേപ്പാളം േകട്ടാലും വഴിേപാെല.
മർത്യനാമവൻ മൃത കാലമിങ്ങടു സ-
ന്ദിഗ്ദെമന്നിേയദൃഢചിത്തനായിരിപ്പവൻ
വി ഹാദ്യഖിലസംഗങ്ങളും ത്വജി ടൻ
തദ്ഗൃഗത്തിങ്കൽ നി സ്വസ്ഥനായ് നിവൃത്തനായ്
തീർത്ഥസ്നാനങ്ങൾ െകാ േദഹസുദ്ധിയും മുഹു-
രാത്മശുദ്ധിെയേക്ഷേ ാപാസനാദ്യങ്ങൾെകാ ം
േചർത്തതി വിവിക്തദിവ്യസ്ഥലം ാപിച്ചിരു-
ന്നാസ്ഥയാ ജിതാസനസംസ്ഥനായ് വിനീതനായ്
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ശാന്തനായ് ാണായാമശീലനായ് മേനാജയ-
സ്വാന്തനായനുദിനമി ിയജിതനായി
ചിത്തകാ റേപ്പാളമീശ്വരദ്ധ്യാനം െച
മുക്തനായ് തൽ സാമിപ്യം ാപിച്ചീടണമേല്ലാ.
ഭക്തനാം നിന മവ്വണ്ണമീശ്വരദ്ധ്യാന-
മുൾത്താരിലുറപ്പിപ്പാൻ കാലമായ് വന്നിതിേപ്പാൾ.
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