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വിദുരൈമേ യസംവാദം

െചാ െചാെല്ലേടാ! േശഷം കഥകൾ കിളിെപ്പേണ്ണ!
െചാെല്ലഴും കിളിമകൾ േക ടനുരെചയ്താൾ:
സർ ഗ്ഗാദ്യർത്ഥങ്ങൾ പ െമന്നതിൽ തൃതീയത്തിൽ
സർ ഗ്ഗമായതു ജഗൽ കാരണ സംഭൂതിേപാൽ;
കാരണ സംഭൂതിയും മഹത്ത്വേത്ത്വാ ത്തിയും
സാരസാസന ജാപതികളുൽപത്തിയും
മൂലമായ് വിദുരൈമേ യസംവാദംെകാണ്ടി-
ങ്ങാരംഭി , ധാർത്തരാഷ് ന്മാരേഹാമുന്നം
പാർത്ഥന്മാേരാടു വിപരീതമായിരിക്കയാൽ
ആർത്തരായ് നശി െമന്നാലതും കണ്ടീവണ്ണം
പാർക്കരുതിവിെടെയേന്നാർ താൻ പുറെപ്പ
െപാെയ്ക്കാ തീർത്തങ്ങളാടീടുവാൻ വിദുരരും
െചന്നവൻ ഭാസതീര്ത്ഥാന്തികം ാപിച്ചേപ്പാൾ
മന്നവനരികെളെക്കാ ടൻ ധർമ്മാത്മജൻ
രാജ്യെത്തയടക്കിവാണീടിനാനേനകധാ
പൂജ്യനാെയ ള്ളതു േക െകാണ്ടവിടു
െപാെയ്ക്കാണ്ടാൻ തീർത്ഥങ്ങളാടീടുവാൻ േക്ഷ ങ്ങളും
വാ മാനന്ദം പൂ േസവിച്ചാേനാേരാെന്നല്ലാം.
ഭൂ ദക്ഷിണവും െചയ്തീശ്വരാർത്ഥവും ാർത്ഥി-
ച്ചാത്മനിസർവ്വം േചർ വിശ്വസിച്ചനുദിനം
പുണ്യവാഹിനിയായ കാളിന്ദീതീരത്തിങ്കൽ
െച നിന്നേപ്പാൾ േകൾക്കായ് വന്നിതു വൃത്താന്തങ്ങൾ
മൗസലം കഴിഞ്ഞിതേന്നരമുദ്ധവൻ താനും
കംസാരിപദം ധ്യാനിച്ചവിെടെച്ചന്നീടിനാൻ
തമ്മിലേന്യാന്യം ക സേന്താഷിച്ചാേ ഷി
സമ്മാന സല്ലാപങ്ങൾ െചയ്തിരുന്നീടുേന്നരം
യാദവാന്വയെമല്ലാെമാെക്കേവ നശിച്ചതും
മാധവൻ നിജേലാകം ാപിച്ച വൃത്താന്തവും
വ്യാകുലാത്മനാ പറ ദ്ധവർ വിദുരേരാ-
ടാകേവ േകൾപ്പി േലാകാധർമ്മ ഭാവവും
െചാല്ലിേനാരനന്തരം മല്ലാരി ജഗൽപതി
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കല്യാണാലയൻ തനിക്കാത്മജ്ഞാനാർത്ഥം പരം
തുല്യ േചതസാ കനിേവാടുപേദശി ടൻ
അല്ലൽ തീർത്തരുളിനാെനന്നതും െചാല്ലീടിനാൻ
തൈ വ തദ്വൃത്താന്തം േകട്ടളവകംെതളി-

ത്തമചിത്തൻക്ഷത്താവുദ്ധവർ തേമ്മാടേപ്പാൾ
ഭക്തിപൂണ്ടേപക്ഷിച്ചാനുത്തമേ ാകൻ ഭവാ-
നുൾത്താരിലുറപ്പിച്ച തത്ത്വജ്ഞാനാർത്ഥം മമ
ചിത്തകാ ണരുമാറി പേദശിക്കണം
മർത്യ ജന്മത്തിൻ ഫലം സിദ്ധിപ്പാനനു ഹാൽ.
സത്വരേമവം വിദുേരാക്തികൾ േകൾക്കായേപ്പാൾ
സ്നിഗ്ദ്ധ േചതസാ മുഹുരുദ്ധവരുരെചയ്താൻ
ഞാനതിേനതും േയാഗ്യനെല്ലേന്നാടരുൾ െചയ്താൽ
ആനന്ദാംബുധികൃഷ്ണനി പണ്ട റിയിച്ചാൻ;
മാമകം മഹത്തത്ത്വാദ്യങ്ങൾ ീൈമേ യങ്ക-
ലാമവൻ തെന്ന േസ്സവിച്ചാലുടെനല്ലാം േകൾക്കാം;
നീയിതു െചെയ്ക െചാന്നതു േകട്ടകം െതളി-
ഞ്ഞായർ േകാൻ കൃപെയങ്കലുെണ്ടന്നതുറച്ചവൻ
ീൈമേ യെനത്തിരഞ്ഞീടുേമ്പാൾ ഗംഗാദ്വാേര

മാമുനീ െനക്ക വന്ദി പൂജി ടൻ
േചാദിച്ചാൻ ഭഗവൽ സൂക്ഷ്മാത്മതത്ത്വാർത്ഥെത്തയും
താദൃശമായ ജഗൽ സർ ഗ്ഗാദ്യങ്ങളുെമല്ലാം
നിന്തിരുവടിയരുൾെചയ്യണം േകൾക്കാെമങ്കിൽ
അന്തരാനന്ദം വലർന്നന്ധത്വം നീ ം വണ്ണം.
തൽ ബന്ധങ്ങൾ േക ൈമേ യൻ മഹത്തത്ത്വാ-
ദ ത്തികളും ഹ്മാേണ്ഡാ ത്തിേഭദങ്ങളും
ചില് പുമാൻ ഹ്മാൈണ്ഡകൈചതന്യരൂേപണസ-
ങ്ക ിേത ിയ വിഷയാത്മകനാകുന്നതും.
വി ാദി വർ ഗ്ഗങ്ങളും ൈദവതമയങ്ങൾ സർ-
േവ്വാ ത്തിസ്ഥിത്യാദിേലാൈകക സംസ്ഥാനങ്ങളും
കാലേഭദങ്ങൾ കർമ്മേഭദങ്ങളും പ മ-
മൂലങ്ങെളല്ലാമറിവാനുടൻ ഭാഗവതം
േദശികപരമ്പരേയാടുകൂടേവ െതളി-
ഞ്ഞാശയാനന്ദ സാധ്യമാദരാലരുൾെചയ്താൻ:-
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‘േലാകങ്ങൾക്കാധാരഭൂതാത്മകൻ നാരായണ-
േനൈകകാംശാത്മാക്കളായിങ്ങവതരിച്ചതിൽ
ീസനൽകുമാരേനാടാദിയിൽ സങ്കർഷണൻ

ഭാസുരാത്മനാേകൾപ്പിച്ചീടിനാൻ ഭാഗവതം
താനതു സാംഖ്യായനനായ് െക്കാ ൈവധാ നും
മാനസാനന്ദം വളർത്താദരാലുരെചയ്താൻ:
ീപരാശരനു സാംഖ്യായനനുരുൾ െചയ്താൻ
ീപരാശരെനനി ം പുനരതുേപാെല

സാദരമരുൾ െചയ്താനി കാേരണ നിന-
ക്കാദിേയ െചാല്ലിത്തരാ’െമ ടൻ ൈമേ യനും
പാദജെനന്നാകിലും ദിവ്യനാം വിദുരേരാ-
ടാദരാേലതും മടിയാെത താനരുൾ െചയ്താൻ
ീഭാഗവതം ‘മുന്നമാദിനായകൻ തെന്റ

നാഭിപങ്കജത്തിലു ന്നനാം ചതുര് ഖൻ
ത െട മൂലം ഹിയാ താൻ പരി മി-
ച്ചേന്വഷിച്ചേനകായിരം ദിവ്യ സംവത്സരം
നി ഴേനറ്റം വലെഞ്ഞ യും വിഷണ്ണനായ്
ഖിന്നനായ് ക്കമലമൂലെത്തയുമറിയാെത
സം മിച്ചീടുംകാലേമകാത്മാജഗന്മയൻ
ത രാന ം സാദിക്കയാൽ നിജതത്ത്വം
സ തി ഹൃദി െതളിേവാടുണർന്നതും ഭക്ത്യാ
കമ്പെമന്നിേയ േസവിച്ചാനന്ദസമന്വിതം
കാലെമാേട്ടെറ കഴിഞ്ഞീടിേനാരനന്തരം
ഭൂേലാകപാലനാേയാരാദിനായകെനയും
കാണായ് വന്നിതു കിരീടായുതാർക്കവൽ ഭം
നാനാദിഗ് വ്യാപ്തം ബഹുലാനന്ദകരപദം
ീവത്സവേക്ഷാേദശം ശംഖച ാബ്ജഗദാ-

ദ്യായുധാവൃതം പീതവാസസം ജഗന്നാഥം
ഹാരേകയൂരകടകാംഗുലീയകപരി-
ഷ്കാരേശാഭിതം നീലനീരദകേളബരം
േശഷശായിനം െതളിേവാടു ക ണ്ടായസ-
േന്താഷേചതസാ കൂപ്പി തിച്ചാൻ പലതരം
േവദാന്ത വാക്യാർത്ഥസാരങ്ങളാൽ തനായ
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നാഥനും സാദി നൽകിനാനു ഹം
ധാതാവു ജഗൽ സൃഷ്ടി െചയ്തരുളിനാൻ നിജ-
ജാതപങ്കജ ഹ്മാേണ്ഡാദേര മായാമേയ.’
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