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ബാേല! ശുകൈപ്പതേല! വരികി നീ
കാേല െതളി പറെകേടാ! േശഷവും
ഭാഗവതാർത്ഥമറി െചാല്ലീടുവാ-
നാഗമജ്ഞന്മാർ മാവതെല്ലങ്കിലും
ഞാനറി ള്ളെതാെട്ടാ ചുരുക്കമായ്
ആനന്ദസാധനമാവതുെചാ വാൻ;
ഭാഷണം േകചിൽ തുട കിലും പരി-
ഭൂഷണം മാമകമിെല്ലാരു സംശയം.
േക െകാൾെകങ്കിൽ വിസർഗ്ഗം പറവതി-
േ ഷ്ഠമായീടും ചതുർത്ഥഭാഗത്തിനാൽ,
കാര്യസംഭൂതിവിസർഗ്ഗെമന്നായതു
കാര്യം ജഗത്തിങ്കലിങ്ങെനമുമ്പിനാൽ

ാണികളിൽ ധാനം മനുഷ്യർക്കേല്ലാ.
മാനവന്മാർ ഭഗവത് ഭജനത്തിനാൽ
മാനസാനന്ദം ഭവിപ്പതത ത്തമം.
േകവലം മാനവന്മാരിൽ മു ള്ളവ-
നാവിർഭവിച്ചാൻ മനു വേരാത്തമൻ
സ്വായംഭ വാഖ്യനവനു ശതരൂപാ
ജായാ മേനാഹരിയാമവൾ െപ ടൻ
മൂവർതനൂജമാർ മുമ്പിേലതാകൂതി,
േദവാഹൂതി, തഥാസാപി സൂതിയും,
േമാേദനെചേമ്മ വളർന്നരവർകളും.
സാദരമ ശതരൂപയും നൃപൻ-
താനും മുതിർന്നതിലാകൂതിതെന്നയ-
ങ്ങാനന്ദേമാടും രുചേയദദാവിയും.
മാനസകൗതുകം പൂ പതിയുമായ്
മീനേകതു ീഡയാവസി ന്നനാൾ,
വ ജഗന്മയനായ നാരായണൻ
നന്ദനനായ് ചമഞ്ഞീടിനാനഞ്ജസാ
യജ്ഞെന െള്ളാരു നാമേധയെത്താടും
സുജ്ഞനാമീശ്വരൻ യൗവനാരംഭഗൻ
ലക്ഷ്മീഭഗവതിതൻ കുലജാതയാം
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ദക്ഷിണതെന്നയും േവട്ടരുളീടിനാൻ
ദ്വാദശനന്ദനന്മാരവൾ െപ ടൻ
ആദിയിൽ വ ളരായിതവരുെട
നമങ്ങേളയും േമണ െചാല്ലീടുവൻ,
ആേമാദമുൾെക്കാ േക െകാൾെകങ്കിേലാ.
േതാഷൻ േതാഷനും സേന്താഷനും ഭ ൻ
ഏഷ ശാന്തീഡ തീദ്ധ്മ, കവിർവിഭു

ഘ്നൻ, സുേദവൻ വിേരാചനെനന്നവർ
വിഘ്നം വിനാ ദ്വിഷഡാത്മൈജേരവതൽ
സ്വായം ഭുവാന്തരത്തിങ്കലമരകൾ
ആയതവരി നായതുയജ്ഞനും
ഏവമാകൂത്യ പത്യാനി ൈവ തൗസുതൗ
ഏവം ിയ തനുത്താനപാദനും.
ര േപർ ംഭവി ള്ളപത്യങ്ങൾ മ-
ണ്ടാകയില്ലെചാൽവാൻ മനശ്ശക്തിേമ.

വണ്ടാർതഴ ഴലാൾേദവഹൂതിേപാ-
ണ്ടായ് ചമഞ്ഞിതവൾക്കടുത്തന്തിേക;

കുണ്ഠത തീർന്നവൾ തെന്നയും കർദ്ദമ-
ന്നിണ്ടെലാഴി നൽകീടിനാെനന്നേതാ
മുേമ്പ പറേഞ്ഞ, നവൾ െപ പു ിക-
െളാമ്പതുേപരിൽ കലാ മൂത്തവ,ളവൾ
തൻ ഥമാനന്ദയൗവേന മാനസ-
കമ്പെമാഴിഞ്ഞനുകമ്പയാ താപസൻ
സ ീതനായ് െകാടുത്താൻ മരീചിക്കവൻ
തൻ പു നായ് കശ്യപൻ ജാനായകൻ
താനുളനായാ, നവനുളവായ സ-
ന്താനജാതങ്ങളാേല ഭുവന യം
പൂർണ്ണമായ് വ ; കശ്യപന്നിളയവൻ
പൂർണ്ണിമാ പു ി ഹരിപാദശൗചസം-
പൂർണ്ണയും പൂർണ്ണമാനഞ്ച തൽ േകവലം.
രണ്ടാമവളനസൂയെയക്കണ്ടക-
തണ്ടിളകിക്കനിേവാടുടന ിതാൻ
െകാണ്ടാടിമാനി േവട്ടാനവളിൽനി-
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ണ്ടായിത ിമൂർത്ത്യംശസുത യം.
ദത്താബ്ജ ദുർവ്വാസസാ, വപി ദ്ധായാഃ
സദ്യഃകരം പിടിച്ചംഗിരസ്സാം മുനി
നാലാത്മജമാരവൾ െപറ്റിതു സിനീ-
വാലി, കുഹൂ, രാകയും തഥാനുമതി
മൂവർ സുതന്മാരുതത്ഥ്യൻ ബൃഹ തി
േദവഗുരുസമൻ സംവർത്തനുമവർ
നാലാമതായ ഹവിർഭൂവിെനക്കര-
മാലംബിച്ചാൻ പുലസ്ത്യൻ മുഹുേരവ, താം
ഉണ്ടായിതങ്ങവൾ െപ ടൻ വി വ-

ണ്ടായ കൗതുകേത്താടവൻ താനഥ
േവ െകാണ്ടീടിനാ, നേമ്പാടിളിബിളാം;
വാട്ടെമാഴിഞ്ഞവൾ െപ ധേനശെന;

ാപ്തരായാർദശ ീവാദിമൂ േപ-
രാത്മജന്മാരഥൈകകസി ം തഥാ
രാക്ഷസാധീശ്വരന്മാർ; പുലഹൻ ിയാ
സാക്ഷാൽ ഗതി; ിയതാൻ തുവിൻ ിയാ
െപ ടൻ ബാലഖില്യാഖ്യർ കുമാരരാം
ഷഷ്ടിസാഹ കം ഹ്മർഷിമുഖ്യരും
െതെറ്റ ളവായ് ചമഞ്ഞാ; രരുന്ധതി
െപ വസിഷ്ഠനാൽ, സപ്തർഷിമാർകളും
സേദ്യാഭവിച്ചാ; രഥർവ്വണേനറ്റവും
വിേദ്യാതിതാംഗിയാം ശാന്തി മേനാഹരാ;
ഖ്യാതി ഭൃഗുമുനിതൻ ിയയായതി-
ഖ്യാതിെപ ള്ള മൃക മഹാമുനി
മാർക്കേണ്ഡയാഖ്യൻ മൃക തന്നാത്മജൻ
േകൾെക്കേടാ! േവദശിര തൻ ാതാവും.
ഇങ്ങെന േദവഹൂത്യാത്മജമാരവർ
അ മരീചിമുഖ്യ ിയമാരേല്ലാ;
മംഗലമാരവർ ള്ള പേത്യാത്ഭവം
എങ്ങെന ഞാൻ പറയു ചിചാരിേത;
പിെന്ന നാരായണൻ പത്താമതങ്ങവൾ-
തന്നിൽ നിന്നങ്ങവതീർണ്ണനായീടിനാൻ.
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ീകപിലാചാര്യനയതവൻ സർവ്വ-
േയാഗശാ ജ്ഞേയാഗീ ഗുരുവരൻ;
അങ്ങെനയായിതെതല്ലാം; സൂതിെയ
തുംഗനാം ദക്ഷനായ് െക്കാ നൽകീടിനാൻ
മംഗലൻ സ്വായംഭുവൻ ശതരൂപയാ,
ഭംഗ്യാ പുനരവൽ െപറ്റഥസാ തം
േഷാഡശകന്യകമാരുളരാ , യതിൽ
വാടാെത ക പതി േപെരയും
ധർമ്മരാജ െകാടുത്താനതിശയ-
സമ്മാനമാർ േഗ്ഗണ ദക്ഷ ജാധിപൻ.

ദ്ധാപി ൈമ ീ, ദയാ, ശാന്തി, തുഷ്ടിയും,
മുഗ്ദ്ധാംഗിപുഷ്ടി, ിേയാ, ന്നതി, ബുദ്ധിയും
േമധാ, തിതിക്ഷിയും ീ, മൂർത്തിെയന്നവർ-
ക്കാദി മാദഭിധാനങ്ങളായതിൽ

ദ്ധെപ െള്ളാ ശുഭൻ, സാദൻ ൈമ ീ-
പു , നഭയൻ ദയാത്മജൻ, ശാന്തിജൻ
ഭ ൻ, മുദൻ തുഷ്ടിജൻ, സ്മയൻ പുഷ്ടിജൻ,
ഭ ദനായ േയാഗൻ ിയാത്മജൻ
ദർപ്പനാകുന്നതു ന്നതീനന്ദനൻ.
ശി െമഴുമർത്ഥനായതു ബുദ്ധിജൻ,
േമധാത്മജൻ തിതാൻ, േക്ഷമനന്വഹം
ബാധെയാഴിഞ്ഞ തിതിക്ഷാത്മജനപി,

ീസുതൻ യൻേപാ, ലഥേകവലം
മൂർത്തിജന്മാർ നരനാരായണരേല്ലാ.
ഏവം പതിമൂവർ െപ ള്ളവർ പതി-
ന്നാൽവ, രവർക്കനുജാതയാം സ്വാഹെയ
പാവകന െകാടു െതളിഞ്ഞതി-
പാവനയാം സ്വധതെന്നപ്പിതൃക്കൾ ം
േകവലം െചേമ്മ െകാടുെത്താടുക്കം മഹാ-
േദവനാെയ്ക്കാ െകാടു സതിെയയും.
പിെന്നസ്സതീവരൻ തേന്നാടു ബന്ധത്താൽ

ഹ്മാത്മജനായ ദക്ഷ ജാപതി
ദുർമ്മത്സേരണ നശി േപായാൻ ബലാൽ.”
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