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വിരാഡ് രൂപധ്യാനം

നിശ്ചയിേച്ചവം മുനീേ ാക്തികൾ േക ണ്ടായ
വിശ്വാസേത്താടു വി രാതനാം നൃേപാത്തമൻ

ീശുകൻ തെന്നെത്താഴുതാശയവിശുദ്ധനാ-
യാശുപിെന്നയും േചാദിച്ചീടിനാ “െനവ്വണ്ണം ഞാൻ
ധ്യാനിേക്ക ? കനിേവാടരുൾെചയതീേടണം
ആനന്ദസാധ്യം മമസായൂജ്യം വരു വാൻ.”

ീതിയാംവണ്ണമരുൾെചയ്തിതുമുനീ നും
േക െകാൾകിെലങ്കിൽ ഭവാൻ ഭഗവദ്ധ്യാനം െകാ
വാട്ടെമന്നിേയ േമാക്ഷം വരു ം കാരങ്ങൾ
നീക്കെമന്നിേയ മേനാജയേത്താടനുേവലം
കാൽക്ഷണം പിരിയാെത ഭഗവൽ ലരൂപം
ചിന്തി നിത്യമുറപ്പിക്കണം മനക്കാമ്പിൽ
നിന്തിരുവടി തെന്ന േലാകങ്ങൾ പതിന്നാലും
പാതാളം പാദതലം പാർഷ്ണികൾ രസാതലം
മീെതഴും ഗുൽഫം മഹാതലവും, തലാതലം
ജംഘകെള തെന്ന വിദ്വാന്മാർെചാല്ലീടു .
ജാനുക്കൾ സുതലമങ്ങതലവിതലങ്ങൾ
പീനവൃത്തങ്ങളാകുമുരുകാണ്ഡങ്ങൾ ര ം
േമദിനീച ം ജഘേനാഭയം, നഭഃസ്ഥലം
ആദിമദ്ധ്യാന്തമില്ലയാതവനാഭിസ്ഥലം,
േദവേലാകം േപാലുഷസ്സായതു, ഗളമൂലം
േകവലം മഹർേല്ലാകം, ലലാടം തേപാേലാകം
േകെളെടാ! ജനേലാകം തുണ്ഡമായതു സത്യ-
േമളനിർമ്മലേലാകമുത്തമാംഗാന്തം േഭാ!
ശ ാദിേലാകപാലന്മാെരല്ലാം കരങ്ങൾേപാൽ,
ദി കൾ കർണ്ണങ്ങളും ദ ന്മാർ നാസായുഗ്മം,
വ മായതു മഗ്നി, േന മാദിത്യൻ തെന്ന,
നക്താധിപതിമനസ്സായെതന്നറിഞ്ഞാലും
ബുദ്ധിവാഗീശൻ, േകാപകാരണമഹങ്കാരം
രു നായതു വചെസ്സാെക്കയും ഛന്ദ കൾ,

ഭംഗംകാല മം, ദം യന്തകൻ തെന്ന
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േശാഭേതടീടും ദ്വിജപംക്തികൾ നക്ഷ ങ്ങൾ,
ഹാസമായതുജഗേന്മാഹിനിമഹാമായ.
വാസനാപാംേഗാദയമീക്ഷണം ജഗത്സർവം
ഉേന്മഷനിേമഷങ്ങൾ വാസരനിശീതിന്യൗ
ധർമ്മമായതുവുരസ്സധർമ്മം പൃഷ്ഠഭാഗം
സപ്തസാഗരങ്ങൾ േപാൽ കുക്ഷിയും ബാഗുേദശം,
സപ്തമാരുതന്മാരും നിശ്വാസ മങ്ങൾേപാൽ,
നദികൾനദങ്ങൾ നാഡികളാകുന്നെതല്ലാം,
പൃഥിവീധരങ്ങൾ തേ ാമങ്ങളേല്ലാനിത്യം,

്യക്ഷ്യനാം മഹാേദവൻ തദ് ഹൃദയവും നൂനം,
വൃഷ്ടിേരത മഹാേമാഹനം ജാപതി.
പുഷ്ടിയാം മഹിമതദ്ജ്ഞാനേയാൈഗേക്യശ്വരി,
വി വായതു പരമാത്മാവു പര ഹ്മം.
ജി ജാത്മജ! നരപാലകശിഖാമേണ!
ഇങ്ങെനയുള്ള ജഗ പമാം മഹൽ ലം
തിങ്ങിനഭക്ത്യാനിത്യമുൾക്കാമ്പിലുറേപ്പാളം
മംഗലാകാരംധ്യാനിച്ചീടുകിലവ പാ-
പങ്ങെളാെക്കയും തീർ വ കൂടീടും േമാക്ഷം.
നിർമ്മലം മഹാമനസ്സാമവനേപക്ഷകൾ
തന്മനക്കാമ്പിൽ േചർ നിന്നെതാെക്കയും വരും
കല് മഷഹരന്മായാമയമി പൈഞ്ചക-
സന്മയസ് മൃതികൾെക്കളുതേല്ലാ വിചാരിച്ചാൽ
നിർമ്മലൻ വിരാൾപുമാൻ തന്മഹാസൂക്ഷ്മച്ഛായ
ന െടഹൃദയത്തിലുന്മിഷത്താകും വണ്ണം
െപാന്മകുടവുമളകാഭയും ലലാടവും
കൺ മുനകളും, കടാക്ഷാവേലാകനങ്ങളും
കുണ്ഡലങ്ങളും, ഗണ്ഡമണ്ഡലങ്ങളും മുഖ-
പുണ്ഡരീകവും മൃദുഹാസവും ലളിതവും,
‘കംബുകണ്ഠവും, കരവൃന്ദമായുധങ്ങളും
അംബുജമകൾേമവും നിർമലമണിമാറും
ഹാരകൗ ഭവനമാലകളുദരവും,
ചാരുനാഭിയും ജഘേനാഭയമുരുക്കളും
പീതവാസ ംതിരുതുടയുംജാനുക്കളും
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പാദയുഗ്മവും വിരൽ നിരകൾ നഖങ്ങളും
േചവടികളും പദാഭെതാട്ടാേകശാന്തം
േശാഭിതാഭരണേയാേഗ്യാദയം മഹാ ഭം
നീലനീരദനിഭം നിർമ്മലം നിരാമയം
ബാലേഗാപാലം പരമാമൃതമാത്മാനന്ദം
കാമദംധ്യാനി ദിവ്യന്മാരാം മഹ ക്കൾ
സാേമാദം േമാക്ഷം ാപിച്ചീടു നിരാകുലം
ഏവ മത്യാനന്ദസംസിക്തമാം ഹരിരൂപം
പാവനാകാരം ധ്യാനിക്കാമവയവങ്ങളാൽ.

ീമഹാവി രൂപേഭദങ്ങേളാേരാേന്നാേരാ-
ന്നാമയഹരം പരേലാകം സിദ്ധിദം പരം
സാേലാക്യാദികെളല്ലാം സാധി മതിനാേല
കാലേദശാവസ്ഥകൾെക്കാത്തവാറ്റിഞ്ഞാലും
േയാഗികളരൂപമാമാനന്ദം പര ഹ്മം
േയാഗമംഗലം ധ്യാനിച്ചീടു നിരന്തരം
മാനേസ ിയേദഹശുദ്ധികേളാടും ദിവ്യ-
മാനുഷർെക്കാഴിഞ്ഞതുസാധ്യമായ് വരായേല്ലാ.
േദശികൻ തേന്നാടുപേദശവാക്യെത്തേക്കട്ടാൽ
ആശയവിശുദ്ധനായാനന്ദസമന്വിതം
കാരുണ്യഹൃദയനായീശ്വരാജ്ഞയാവരും
കാര്യങ്ങളനുഷ്ഠി രാഗാദിേദാഷങ്ങളും
േവർെപടുത്തനുദിനേമഷണ യങ്ങളു-
മാേവാളമകല േവർെപടുത്താകുംവണ്ണം
കാണായെതല്ലാം പര ഹ്മനിർമ്മലബീജം

ാണികെള െള്ളാരു േബാധകൗതുകേത്താടും
േഗാപനീയാത ത്തമമംഗലേദശം പു
താപശീതാദികളും സഹി സമബുദ്ധ്യാ
േദഹമദ്ധ്യസ്ഥം സു മ്നാപരമഹാനാഡി
േദഹികൾക്കിഡയാദിനാഡീഭിരാേവഷ്ടിതം
ജീവനായ് വിള മാത്മാവുനിർമ്മലം പരം
ജീവനുജീവൻപരമാത്മാെവന്നതുനൂനം.
േയാഗമായതു തേയാൈരക്യെമന്നതുെകാ
േയാഗിതാനുചിതാസാനസ്ഥനായ് ഋജുകായകൻ
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നാളീകസൂ ം േപാെല േമവിടും സുഷുമ്നയിൽ
നാളമദ്ധ്യത്തിങ്കല ാന്തസ്ഥനിവാസസ്ഥം
മൂലാധാരാേഖ്യ ത ദീപവൽ ജീവാ ത്മാവു
നാലിതൾമേദ്ധ്യ േശാഭിച്ചീടു സർവാത്മനാ
തത്സ്വയം ഭയിങ്കൽ നി ണർെന്നഴും ജീവൻ
തത്സ്വതാലിംഗേത്താടും പാതിപാതിത്വേത്താടും
തമ്മിലേന്യാന്യം ാണാപാനന്മാെരാരുമി
ജന്മമൂലത്തിങ്കലെങ്ങാന്നിപ്പാനനു ഹാൽ
തെന്നയാച്ഛാദി സം മി കിടന്നീടും
കുണ്ഡലിന്യാഖ്യാശക്തിതെന്നയുമുണർത്തിത്താൻ
മന്ദം മന്ദം മൂലാഗ്നിതേന്നാടുെമാരുമി
മന്ദെമന്നിേയ ച ഷഡ്ക്കങ്ങൾ േഭദി ടൻ
തന്നിലകളിൽ േചർ നിന്ന ഭൂതാത്മാക്കെള-
ത്തേന്നാടു കൂെട െടേച്ചർ െകാണ്ടാധാരങ്ങൾ
കട കടന്നാറുകഴിഞ്ഞാലുടന
തുടർന്നീരാറാംനിലതന്നിലുെണ്ടാരു പദ്മം
െതളിഞ്ഞായിരെത്ത ദളങ്ങേളാടുംകൂടി
വിള ം തൽ കർണ്ണികാ ാന്തസ്ഥ സത്യാനന്ദം
പരന്നെവളിവിങ്കൽ നിര കാണാം പരാ
പരേജ്യാതിഷം പരമാത്മാനമക്ഷദ്വയം
മുറി നിൽ ം ണവാസനനാള െട
തടഞ്ഞീടാെതവഴിതുടർന്നേങ്ങറിെച്ചന്നാൽ
കലർ കൂടും ഹ്മസ്വതയാലയി താ-
നലിെഞ്ഞാന്നാകും ഘൃതമുരുകിേച്ചരുേമ്പാെല
പറഞ്ഞീടരുതാത പരമാനന്ദേത്താടും
നിറ താനായ് ചമഞ്ഞിരി ന്നവൻപിെന്ന
വിര ജഡംവിട്ടെങ്ങാഴി േപാകുേന്നരം
തിരി മൂർദ്ധ്നിമദ്ധ്യംതുള പുറെപ്പടും
തികഞ്ഞകലകളാൽ വിള ം സുധാകരൻ
വിര െപാ ംവണ്ണമുയർന്നങ്ങനു മാൽ
കട കട േലാകങ്ങളും ക ക
തുടർ വളർെന്നഴും പരമാനന്ദേത്താെട
സത്യേലാകെത്ത ാപി ത്തമ സഭാതേല
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സ ക്കെളല്ലാവർ ം മുഖ്യനായനുദിനം
വിദ്യാബ്ധിമേദ്ധ്യ കിടന്നത്യന്തം നീന്തിത്തളർ-
ന്നൈദ്വതപാരംഗമിച്ചീടുവാനകതാരിൽ

ദ്ധി വസി ന്ന ഭക്തന്മാർക്കാത്മജ്ഞാന-
തേത്ത്വാപേദശം െച തൽ കാശാത്മാക്കളാൽ
നിത്യസം പൂജ്യമാനനായ് പരമാനന്ദസം-
സിക്തനായ് ചമഞ്ഞാേത്മാദ് ഭുത ക ാന്തത്തിങ്കൽ
സത്വരം ഹൃദയത്തിൽ ഹ്മേനാെടാരുമി
സദ്ഗതിലഭി സത്യെമന്നറിഞ്ഞാലും.
തേദ്യാതഹംസ േയാഗത്തിനുവിഷമമു-
െണ്ട യുമതിൽതുേലാെമളുതാെയാ ണ്ടേല്ലാ.
ഭക്തിേയാഗാഖ്യം പരമാനന്ദസായനം
വ്യാജെമന്നിേയ പരമാചാര്യ സാദത്താൽ
സാധിക്കാമതുസർവ്വാത്മാക്കൾ ം സദാകാലം
സാധിക്കാെവാരു മുക്തിസാധനമുപേദശം
േബാധിപ്പാൻ യത്നമിേല്ലതുേമ ശീലിപ്പാനും
േബാധെത്തത്തരും സാധിപ്പിച്ചീടും ൈകവല്യവും
സാധിപ്പാെനളുതതു നിനെക്കന്നരുൾെച
േബാധിപ്പിച്ചരുളിനാൻ ദ്വാദശാന്തസ്ഥംസത്യം.
ഇങ്ങെന ശുകൻ പരീക്ഷിത്തിേനാടരുൾെചയ്ത-
തങ്ങെനതെന്നസൂതൻശൗനകാദികേളാടും
മംഗലവാചാ പറഞ്ഞീടിനെതല്ലാംേക
തിങ്ങിന കുതൂഹലം പൂ ശൗനകമുനി
േചാദിച്ചാനു വസ്സാകിയസൂതൻ തേന്നാ-
ടാധിക്യംവളർ െന്നഴും ീശുകമഹാമുനി
െചാല്ലിയെതല്ലാംേക േചാദിച്ചെതെന്താന്നതി-
കല്യാണശീലൻ മഹീവല്ലഭനവേനാടു
െചാല്ലിയതുടനതിനുത്തരെമെന്താന്നതു
െചാെല്ലേടാ! സവിസ്താരേമതുേമമടിയാെത;
നല്ലവരുെട സംവാദങ്ങെളേക്കൾെക്ക ള്ള-
തേല്ലാ മാനുഷജന്മസാഫല്യമാകുന്നതും.
ഭഗവച്ചരിതനാമ സ് മൃതിപൂജാദികൾ
ഭഗവൽഭക്തന്മാരാലനുവർത്തിച്ചെതല്ലാം
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ഭഗവൽഭക്തശിഷ്യന്മാരതിഭക്ത്യാനിത്യം
ഭവവൽ സാേദനെചാല്ലീടും കഥാമൃതം
ഭഗവൽ കാരുണ്യമുണ്ടായ് ചമഞ്ഞീടും േനരം
ഭഗവൽഭക്ത്യാ േക െകാൾലുകിലതിന്മീെത
ജനനസാഫല്യമില്ലിവിെടവരു വാൻ
തനിേയവിചാരിക്കലകേമദിനംേതാറും
മനുജശരീരാംശനിഖിലമുഖങ്ങളാൽ
മനസാ ഭഗവൽ േസവാരതിെചയ്തീടണം,
അതിനായുെള്ളാന്നവയവങ്ങളതുെചയ്യാ-
ത്തതിനാെലാരു ഗുണമുളവായ് വരാ േമലിൽ.
യാെതാരംഗങ്ങൾെകാ ഭഗവദ്വിഷയാനു-
യാതമല്ലാെത വൃഥാകാേരണവർത്തിപ്പതു
ജീവനില്ലതിന്നതിനിന്ദ്യെമ യും മര-
പ്പാവകൾെക്കാ ം ൈദവനാസ്തികാംഗികെളല്ലാം
േസവകന്മാരിൽകൃപാവാരിധിജഗന്നാഥൻ
േദവപാദപം േപാെലനിൽ ന്നഭക്ത ിയൻ.
അങ്ങെനയുള്ള ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ െതളി-
ഞ്ഞിെങ്ങനിക്കിനിയും നീ െചാെല്ലേടാ മഹാമേത!
ശൗനകേനവം പറഞ്ഞീടിേനാരളവിങ്കളൽ
മാനസാനന്ദം പൂ സൂതനും കൂെടെച്ചാന്നാൻ:-

ീശുകനരുൾെചയ്തഭഗവദ്ധ്യാനാമൃതം
ആശയംെതളിേവാളം പാനം െചയ്തവനീശൻ
ദിവ്യേചതസാ കനിേവാടുടൻ സർ േവ്വ ിയ-
േസവ്യനായഖിലേലാൈകകകാരണനായ
മാധവനുെട ജഗൽ സർ ഗ്ഗാദിചരി ങ്ങ-
ളാദിതീർത്തി ം പുരുഷാർത്ഥ സാധനംെചേമ്മ
േമാദമാർന്നരുൾെചയ്ക് െകന്നിങ്ങെന വിചാരിച്ച-
താദരപൂർവ്വം േക ീശുകമുനീ നും
ഭാഗവതാഖ്യമിവനി ഞാൻ േകൾപ്പിപ്പെന-
ന്നാഗമാന്താർത്ഥെപ്പാരുളാകിയ ഭഗവാെന
േ ാകങ്ങൾ െകാ നന്നായ് തി നമ രി-
േച്ചകാത്മവാക്യ സാദം മമദിനം തി
ശീലിപ്പാനരുളുെകന്നർത്ഥിച്ച വിരിഞ്ചകീ-
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ലാലദസംവാദം െകാണ്ടാരംഭിച്ചരുളിനാൻ-
‘ആദിയിൽ ീനാരദൻ പഞ്ചസൃഷ്ട്യാദികൾ-
ക്കാധാരാ യമാെയാരാത്മതത്ത്വാർത്ഥം െചേമ്മ
േചതസി േമാദാൽ ഹിച്ചീടുവാനേപക്ഷ േചർ-
ന്നാദരാൽ പിതാവായ ധാതാേവാടർത്ഥിച്ചേപ്പാൾ
ധാതാവു തനയനായെപ്പാഴുതരുൾ െചയ്താൻ!
ആദിയിലാദ്യനായഭഗവൽകടാക്ഷത്താൽ
േക്ഷാഭി ചമഞ്ഞിതു കൃതിമഹാമായാ
േശാഭിച്ചിതവളിൽ നിന്നഞ്ജസാ മഹത്തത്ത്വം

ഹ്മാണ്ഡമതിങ്കൽ നി ദ് ഭവിച്ചിതുനാഥൻ
തന്മഹൽ ലരൂപമായ് െക്കാണ്ടാനതിനാേല
തന്നവയവങ്ങളീേരഴുേലാകങ്ങൾെകാ -
തെന്ന പാലിച്ചാൻ േലാകപാലകാദികേളയും.
എെന്നല്ലാം പഞ്ചസൃഷ് ട്യാദികളവർണ്യമാ-
കുന്നതുമായാമയനാകുന്നഭവവാെന്റ
മഹത്ത്വം പരിേച്ഛദിക്കാവതല്ലേല്ലാ ഭുവി
മഹേദ്വദികളായുള്ളവർ െമന്നാകയാൽ
ജഗൽക്കാരണൻ വരാഹാദ്യവതാരം െച
ജഗത്തിങ്കേലക്കനു ഹി വർത്തിച്ചീടും
ചരി ങ്ങെളശ്ശീലിച്ചനല് പാദര ഭക്ത്യാ
ധരിച്ചീടു കൃപാലവെത്ത മഹ ക്കൾ.
അങ്ങെന ഭഗവൽ കാരുണ്യത്താലതിശയം
അങ്ങകം െതളിഞ്ഞതിശുദ്ധമായ് വിളങ്ങീടും
നിർമ്മലാത്മാക്കൾ മഹേദ്വദികളാത്മജ്ഞാന-
ജന്മേബാേധന പര ഹ്മ സം ഹണത്താൽ
ഭക്തന്മാർ പേദശം െച സങ്കടം തീർ
മുക്തിമാർ ഗ്ഗെത്തക്കാട്ടിെക്കാടുേപ്പാെരന്നിത്യർത്ഥം

ഷ്ടാവു െതളിഞ്ഞരുൾ െച നാരദനു സ-
ഷ്ടി െചയ്തരുളിനാ’െന േകട്ടേനരം.
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