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സാമ്യമില്ലാെത മനുസുതന്മാരുെട
കാമ്യചരി ങ്ങളിങ്ങെന േകവലം
െചാല്ലി, നരധർമ്മാപത്യവി തി
െചാല്ലിക്കഴിേഞ്ഞൻ , മനുസുതന്മാരുെട
െചാെല്ലഴും വൃത്താന്തെമാ ചുരുക്കി ഞാൻ
െചാ ന്നതുണ്ടതു, േക െകാൾെകങ്കിേലാ.
സ്വായംഭൂവ തനയരിരുവരു-
ണ്ടായതിൽ മുമ്പൻ ിയ തൻ ത െട
വൃത്താന്തെമാെട്ടാ പഞ്ചമ ന്ധത്തി-
ലുക്തമായീടുമിളയവന്ത െട
പു സന്താനമിവിെടപ്പറയുന്നി-
തുത്താനപാദ സിദ്ധനാമാവവൻ .
ത െട പത്നിസുനീതിമുേന്നവൾ േപാൽ
പിേന്നവൾ സുന്ദരിയായ സുരുചിയും;
തന്വീമണികളിരുവരുെമ്പേറ്റാേരാ-
നന്ദനന്മാരുമുണ്ടായ്ച്ചമഞ്ഞീടിനാർ .
പു ൻ സുരുചിജനുത്തമനായത-
ത ത്തമനാം വന നീതിസുതൻ
പൃഥ്വീപതി സുരുചിയും പു നും
എ യുമിഷ്ടരായു നിരന്തരം.
ത തന്മാർ െചറുതായ്ക്കളി േമ്പാൾ 
ഉത്താനപാദനാമുത്തമഭൂവരൻ 
രത്നസിംഹാേസേന രാജസഭാന്തേര
പത്നി സുരുചിയുമായിരി ം വിധൗ
വ നൃപൻ മടിതന്നിേലറീടിനാൻ 
അന നകൗതുകേമാടും സുരുചിജൻ;
ത ള്ളഴി കുഴ നൃപതിയും
നന്ദനെനപ്പരിപാലിച്ചിരി േമ്പാൾ 
െചേമ്മ കളി നട ം സുനീതിജൻ 
നിർമ്മലനാം വനും േപാ വ ടൻ 
മന്നവൻ തന്മടിയിതന്നിേലറീടുവാൻ 
ത ള്ളിലൂേടഴുമാശയാസന്നിധൗ
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നി ഴലുന്നവൻ തെന്ന നൃപവരൻ 
അേന്നരമാദരിയായ്കയാലങ്ങവൻ 
മന്ദാക്ഷമുൾ െക്കാണ്ടിളിഭ്യം കലർ ഭൂ-
മണ്ഡലം കാൽ നഖംെകാ മൂന്നി േലാം
ഖിന്നനായ് നി തിരുമ്മിത്തിരുമ്മിയ-
ക്കണ്ണീർ െപാഴി കര തുടങ്ങിനാൻ .
െചാന്നാളതുകണ്ടിരുന്ന സുരുചിയും;
“ഉണ്ണീ കരയുന്നെതന്തിനു നീ വൃഥാ?
നി ള്ളിെലന്തഭി ായെമന്തിങ്ങെന
നി ഴന്നാലതുവ കൂടീടുേമാ?
നി െട മാതാവിെനാട െച നീ
െചാന്നാലവളതു സാധ്യമാ ം ദൃഢം.
മന്നവെനന്മകന്തൻ പിതാവായതി
ങ്ങന്യായമായ് നിന്നതിെന കാരണം?
നിെന്നെത്താടുകയില്ലേല്ലാ നരവരൻ 
നിന്നിനിക്കാലം പഴുേത കഴിെക്കാലാ;
വ ഭൂപാലകൻ തെന്നെത്താടായ്കെച-
ന്ന കാല േപായ് നി കരക നീ
മന്നേവാത്സംഗേമറീടുവാെനൻ മക-
െനന്നിേയമെറ്റാരു േയാഗ്യതയില്ലാരുേമ.
നി ള്ളിലുമതിനാ ഹെമങ്കിേലാ
െച നാരായണൻ തെന്ന ബ്ഭജിക്കനീ;
സാക്ഷാൽ ജഗന്മയനായ നാരായണൻ
സാക്ഷിഭൂതൻ പദപങ്കജം മാനേസ
േചർ നിരന്തരം ധ്യാനിച്ചിരിക്ക സർ -
വാത്മാ ജഗദ്ഗുരുതൻ സാദിേപ്പാളം.
തൽ സാദത്താലനു ഹിച്ചീടുകിൽ 
അേപ്പാളുടനി േപാ വെന്ന െട
ഗർഭാശയത്തിങ്കൽ നിന്നിഹഭൂമിയി-
ലുത്ഭവിേക്കണെമന്നാലിദമായ് വരും
േപാക പുനരതല്ലാെത നൃപാസനം
വാഴ്കയിലാശയുണ്ടാകിലിതുവരാ.
േകഴാെത രാജ്യസഭയിൽ നി ഴിയിൽ 
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വീഴാെത െതാ േപാകാെത നൃപെനയും
ദൂെരനിെല്ല”ന്നളവാശു െചാ െന്നാരു

രവച കൾ േക ഭൂപാലനും
പാരമകം െനാ സാര സ്യവാണിയിൽ
േചരുമനുരാഗവുമുരുേരാഷവും
കൂടിക്കലർ നിന്മാനസതാരിെന്റ
കാഠിന്യെമ യുെമ േനാക്കീടിനാൻ
മാൻ േനർ മിഴിത്തയ്യലാളേതയും ബഹു-
മാനിയാേത മരുവീടിനാൻ കൂടേവ.
ബാലൻ വനും പിതാവിൻ വിവശങ്ങൾ 
ആേലാകേനന സുരുചി ഭാവമാം-
സൂലമുനകേളറ്റാശു തിരി തൽ -
ക്കാേല പുനരതിദീനഭാവെത്താടും
ക നീരാേല കര കര േപായ്
െച മാതാവു തൻ മുന്നിൽ വീണീടിനാൻ 
ഖിന്നനായ് വീണു കരഞ്ഞഴൽ േതടിന
നന്ദനെനക്ക മാതാ സുനീതിയും
െച ടേനറ്റം പരി ാന്ത െചതസാ
നന്ദനനമ്മതൻ പാേദ നമിച്ചേപ്പാൾ 
മന്നിടത്തിേങ്ക വാരിെയടുത്തേഹാ,
മാറിലണ പുണർ പുണർ ത-
േച്ചറും െപാടിയും നയനസലീലവും
പാരാെത മന്ദം മന്ദം തുടേച്ചറ്റവും
ചാരുതരാങ്കമാേരാപ്യ തമാദരാൽ 
മൂർദ്ധിനി മുകർ േചാദിച്ചാൾ പരവശാൽ :-
“ആർ ത്തനാെയന്തിനു നീ കരഞ്ഞീടു ?
സങ്കടെമ നിന ളവായെതാ-
െന്നങ്കൽ നിന്നച്ഛെനക്കാണ്മതിന്നല്ലേയാ?
നീ മുതിർ ന്നിേപ്പാളിെതന്തിനാെയ്ക്കാണ്ടിത-
ത്യാേമാദേമാടുകണ്ടീേല പിതാവിെന?
െചാ െചാെല്ലന്നവൾ ” െചാന്നതു േകട്ടവൻ 
അല്ലൽ മുഴുെത്തഴും ഗൽ ഗദവാണികൾ 
െചാല്ലിനാ”ന ഞാൻ െചന്നളെവൻ പിതാ-
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വല്ലെലാഴി സിംഹാസേന വാഴു ;
കല്യാണിനിയാകുമമ്മസുരുചിയും
തുല്യതരമിരി സഭാന്തേര;
െമെല്ലെമെല്ലക്കളിച്ചെപ്പാഴുത ടൻ 
െചല്ല ടങ്ങിനാനുത്തമനും പിതാ-
തുല്യേമാദാലവൻ െതെന്നെയടു ചാ-
ഞ്ചല്യെമാഴി മടിയിൽ വച്ചാദരാൽ 
നല്ലവണ്ണം കളിപ്പിച്ചിരി ന്നത-

ള്ളം െതളി ഞാൻ കണ്ട െചന്നതും
കണ്ടതിെല്ലൻ പിതാവെപ്പാഴുതന്തിേക
കണ്ടിഴിേഞ്ഞറ്റമുഴു നിേന്നനഹം.
കണ്ടിരുേന്നാരു സുരുചിയാമമ്മയും
ഇണ്ടൽ മുഴു മാെറേന്നാടു െചാല്ലിനാൾ-
“മണ്ടിവെന്നന്തിനു നീ നൃപസന്നിധൗ
കുണ്ഠത പൂ നിന്ന ഴന്നീടു ?
ൈപേന്തൻ െമാഴിതവമാതാസുനീതിത-
ന്നന്തിേക േപാക നിെന്നന്തിനു ൈവകു ?
രാജാവിെനന്മകനുണരികത്തതി-
േതേജാനിധിെയയും വ കളഞ്ഞിനി
നിെന്നെയടു െമേന്നാർ െക്കാലാ മാനേസ
നിന്നിലിേല്ലതും നൃപെനാരു കൗതുകം
നിെന്നെത്താടുകയുമില്ല നരവരൻ 
വ നൃപെനെത്താടായ്കനീയും ബലാൽ;
നി ള്ളിലു നൃപാസനം വാഴ്വതി-
നിന്നങ്ങഭിരുചിെയ വരികിേലാ
െച തപ െചയ്തിന്ദിരാവല്ലഭൻ 
തന്നലുകൂലതയാവ സാദരം
മൽ പു നായ് വന്നിനിപ്പിറന്നീടുകിൽ 
അേപ്പാളിതിന്നവകാശമുണ്ടായ് വരും;
മറ്റതല്ലാെത കണ്ടാശയുണ്ടാകിേലാ
മു ം ഭഗവൽ പദം ഭജിച്ചീടു നീ;
െതെറ്റ െപാെയ്ക്കാൾ ക ദൂരത്തൗ െച വീ-
റ കര െകാൾ ’‘െകന്നിത്തരാദികൾ 
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െപെട്ട െചാന്നതു േകട്ടകതാരിടം
െഞട്ടിത്തിരി കര േപാന്നീടിേനൻ 
ഗൽ ഗ്ഗദ വാണികളാലിതി ട്ടവ-

ൾ ക്കാമ്പഴി പറഞ്ഞതുേക ടൻ 
ദുഃഖം കലർ സുനീതി െചാല്ലീടിനാൾ:-
“ഒ ം സുരുചി പറഞ്ഞേതാർ ത്തീടിനാൽ 
മറ്റവളിങ്ങെന െചാന്നതു ഭൂപതി-

റ്റകം േചരുകയാലേ നിർ ണ്ണയം;
അല്ലായ്കയിലിങ്ങെന െചാ ന്ന െചാ കൾ 
െചാല്ലായ്കെയ െചാല്ലീടുമേല്ലാ നൃപൻ 
വല്ലായ്മയില്ലവൾ േക്കതുേമ േമദിനീ.
വല്ലഭനേ പറഞ്ഞതറിക നീ
െചാെല്ലഴും മാനേവേ ാത്തമൻ ത െട
വല്ലഭയേല്ലാ സുനീതി താെനെന്നാരു
െചാ േകട്ടീടുകിൽ നാണമാെയ്ക്കാ മ
ങ്ങല്ലലുേമറ്റമുണ്ടാം നൃപനന്വഹം
അ നിർ ഭാഗ്യയായുള്ളവൻ ഞാൻ , മമ
പു നായ് വ നീയും ചമ വൃഥാ.
ഭാഗ്യവതിയായത സുരുചിതാൻ 
േയാഗ്യമായ് വ കൂടുമവൾ െചാന്നതും.
സാക്ഷാൽ മുകുന്ദെനേസ്സവി െകാൾെകെയ-
ന്നാേക്ഷപമാകിലും െചാന്നതവളേല്ലാ;
നല്ലവചനങ്ങെളല്ലാവരും െചാ -
െമല്ലാർ മാ യമേല്ലാ ജഗന്മയൻ .
തൽ സാദത്താെലാഴി മേറ്റതുെമാ-
ന്നി പഞ്ചത്തിങ്കേലതും വരാദൃഢം!
വിേശ്വശെനപ്പരമാത്മനി സർ വ്വരും
വിശ്വസിേക്കണമുണ്ണീ! സദാകാലവും!
െപറ്റവളും പുനരിങ്ങെന െചാന്നള-
വുറ്റകതാരിലുറ െചാന്നാൻ വൻ 
“ന നന്നേമ്മ! ഭവതിെതളിവിേനാ  -
െടെന്നയനു ഹിച്ചയങ്ങയച്ചീടുകിൽ 
വ കൂടും നമുക്കീശ്വരാനു ഹാ-
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ലന്വഹമാ ഹാർത്ഥങ്ങെളല്ലാം വം.
എെന്നയും നിെന്നയുമച്ഛെനയും പുന
രന്യമാതാവാം സുരുചിെയത്തെന്നയും

ാതാവിെനയും ജഗത് സകലെത്തയും
േചതനാഭൂവനാമാദിനാരായണൻ 
രക്ഷി െകാ െമന്നാലും വിേശഷി
ലക്ഷ്മീപതിമമമുമ്പിലമ്മാറുടൻ 

ത്യക്ഷനാെയഴുന്നള്ളിേവ ം വരം
ചിത്തം െതളിഞ്ഞരുൾ െചയ്തരുളീടുവാൻ 
കാരുണ്യമുണ്ടായ് വരുേവാളവും തപ-
സ്സാരൂഢേമാേദന െചയ്തിരിപ്പൻ മുദാ;
ൈവകാതനു ഹം െചയ്തയച്ചീടുവാൻ 
ആകാംക്ഷ പൂണ്ടിതാ ഞാൻ വണങ്ങീടിേനൻ.”
എ പറ മാതാവിൻ പദദ്വയം-
തന്നിൽ നമ രിച്ചീടിനാൻ െമല്ലേവ,
താനതു ക സുനീതിയും പു െന
ദീനെമാഴിെഞ്ഞഴുേന്ന ി സാദരം,
“ബാലനാെമന്മകൻ തന്മനസ്സംഗതി
ചാേലെകാടു ഭരി െകാൾെകെപ്പാഴും
നാരായണ! ജഗന്നാഥ’ ഭവാ” െന
േനേര പുണർ  പുണർ  ന്നയച്ചീടിനാൾ .
ധീരനായുള്ള കുമാരനും െമല്ലേവ
ചാരുസേരാജേന ൻ പദാംേഭാരുഹം
മാനസതാരിലുറപ്പി ഭക്തനായ്
ആനന്ദേമാെട നട തുടങ്ങിനാൻ .
കാണായെതല്ലാം ഭഗവൽ ഭാേവന
പാണികൾ കൂട്ടിെത്താഴുതു േപാകുന്നവൻ 
േനേര െപരുവഴി മേദ്ധ്യ പരിെചാടു
നാരദമാമുനിെയക്കണ്ടിതഞ്ജസാ,
മുഗ്ദ്ധശരച്ച തുല്യേതേജാമജൻ 
ശുദ്ധസ്ഫടിക സങ്കാശനായന്തരാ
സത്വരമാവിർ ഭവിച്ചതു കണ്ടതി-
ഭക്ത്യാ നമസ്ക്കരിച്ചാൻ നൃപനന്ദനൻ .
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വി തം ദണ്ഡനമ ാരവും െച
ഭ െനഴുേന്ന നന്നായ് െതാഴുതുടൻ 
ചിത്തം െതളി നിൽ ന്നവൻ ത െട
ഭക്തിയും ഭാവവും ക മുനീശരൻ 
മന്ദസ്മിതം െച മന്ദം മന്ദം നൃപ-
നന്ദനേനാടരുൾ െചയ്താനിെതെന്തേടാ!
നി െട സാഹസെമെന്താരു ചിന്തപൂ-
ണ്ടി നീയിങ്ങെന താന്തെന്ന െമല്ലേവ
േപാകുന്നെതങ്ങവിേട നി ള്ളിെല
ന്താകുന്നെതാന്നഭി ായം പറകനീ.
ഏവം മുനീശ്വരൻ േചാദിച്ചതുേക
േകവലം രാജകുമാരൻ െപാടുെപാെട
െപ്പാട്ടിക്കര െചാല്ലീടിനാനുണ്ടായ-
െതാെട്ടാഴിയാെത “സുരുചിയായമ്മതൻ -
കർ ക്കശവാണികളായ ശല്യങ്ങളാൽ 
ഉൾ ക്കാ പുൺ പെട്ടനി െനാന്തീടു ;
തൽ േ ശെമല്ലാം െമാഴി ശുഭം നൽ കി-
യുൾ ക്കനിേവാടിങ്ങനു ഹിേക്കണേമ.”
ഭക്തനാം ബാലനീവണ്ണം പറഞ്ഞത-
ങ്ങക്ഷണമാഹന്ത! േക വീണാധരൻ 
യുക്തിയുക്തങ്ങളാം വാക്യങ്ങളാലുടൻ 
ഉൾ ക്കാമ്പിലുേണ്ടാതപശ്ശക്തിെയന്നതും
െചേമ്മ പരീക്ഷി േനാക്കിയാമ്മാമുനി
നിർമ്മെലന്നതറി കുമാരനിൽ
സേമ്മാദേമറ്റം വളർ ന്നിതു േമൽ േമൽ 
അമ്മാമുനീ ൻ സാദി സാദരം
നാരായണ സാദം വ കൂടുമാ-
റാരൂഢേമാദാലുപേദശസാരവും
ചാരുകുമാരൻ തനി പേദശി
പാരാെത േസവാ ഭാവേഭദങ്ങളും
നന്നായരുൾ െച “നാരായണൻ തവ-
മുന്നിൽ െത്തളിേവാെടഴുന്നള്ളി നി ടൻ
തന്നീടുെമല്ലാമഭീഷ്ടെമ ള്ളതും”
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ഖിന്നത തീർ ത്തരുൾ െചെയ്തഴുന്നള്ളിനാൻ -
െച സുനീതിേയയും നേരേ ാത്തമൻ-
തെന്നയും ക പറഞ്ഞാനവസ്ഥകൾ:-
“ദുഃഖിക്കേവണ്ടാ തനയൻ വനതി-
മുഖ്യൻ ഹരി ിയനായ് വരും നിർ ണ്ണയം;
നിങ്ങളും നാരായണങ്കൽ സകലവു-
മ സമരപ്പിച്ചിരു െകാൾെകെപ്പാഴും
നന്നായ് വരും േമലിലിെല്ലാരു സംശയ-
െമന്നിനുേമതും വിക മുണ്ടായ് വരാ;”
എന്നിത്തരങ്ങളുറപ്പിച്ചവെരയും
പിെന്നയഥാകാമമെങ്ങഴുന്നള്ളിനാൻ .
വന്ദി നാരദൻ ത പേദശവും
നന്നായുറപ്പി രാജകുമാരനും
െച മധുവനം പു ശുഭ സ്ഥല-
മേന്വക്ഷണം െച ക തപസ്സിനായ്
നന്നായ് നിരൂപി പവസിച്ചദ്ദിനം
അന്യദിനമുഷഃക്കാേല മുതിർ ന്നവൻ 
ശുദ്ധതീർേത്ഥകുളിച്ചർേക്കാദയം െചയ്തഥ
ഭക്ത്യാപി തന്നിഷ്ടേദവതമാെരയു-
െമാെക്കെത്താഴുതു തപസ്സിനാരംഭിച്ചാൻ.
മുേന്നദ്ദിനം ഫലാഹാരങ്ങളും െച
തന്നാൽ കൃതമാകുമാസന സംസ്ഥനായ്

ാണായാമം െച നാരായണമയം
കാണായെതാെക്കയുെമ റച്ചന്വഹം
താനും ഭഗവാനുമീേരഴുേലാകവും
മാനേസ മായയുെമാന്നായ് നിരന്തരം
ക തഥാപി തഥാപിതഥാപ്യനു
കുണ്ഠതെയന്നിേയ നിത്യമഹർ ന്നിശം
േയാഗ്യമായുള്ളതേപാമയേവഷവും
ഭംഗ്യാപുമാൻ പരിേചാടുധരി ടൻ 
േകാപ്പിട്ടിരു റപ്പിച്ചിളകീടാെത
താ ര്യമാത്മസുഖെമാഴിെഞ്ഞന്നിേയ
മു നാൾ കഴിഞ്ഞാെലാരുനാൾ മുദാ

https://thalilakkam.in/



ഭാഗവതം - ചതുർത്ഥ ന്ധം - 3 12

െചേമ്മ ഫലങ്ങൾ  ഭുജി ം കദാചന:
അമ്മാസമിങ്ങെന തെന്ന കഴിച്ചതി-
നിർമ്മലൻ നിർമ്മായ ചിന്മയാനന്ദവിൽ 
കൽ മഷം തീർ െതളി ണർ ന്നീടിനാൻ ,
രമ്യാശയാ പിെന്ന രണ്ടാമതാകിയ-
മാസം മുതൽ െതാ േകവലമാറാ റു
വാസരം െചന്നാെലാരിക്കെലാരുദിനം
താർ ണ്ണപർ ണ്ണങ്ങൾ ഭുജി ം തഥാപിതാൻ 
മൂന്നാമെതാമ്പതു നാൾ കഴിഞ്ഞാലുടൻ 
പാനീയമാ മശനവും െച െകാ-
ണ്ടാനന്ദപീനമന നായുള്ളവൻ 
േകവലം േമേന്മലധികം കേഠാരമാ-
േയവം കഴിച്ചാനവൻ മൂ മാസവും;
നാലമതാം മാസമാദിയായങ്ങതി-
ബാലനീരാറുനാൾ െചന്നാെലാരു ദിനം
മാരുതാഹാരമാെയ്ക്കാെണ്ടാരിക്കലേഹാ!
േഘാരതേപാബലനിഷ്ഠേയാടന്വഹം
പേഞ്ച ിയങ്ങളടക്കി മവശാൽ 
പഞ്ചേമ മാസി പിെന്നദ്ദിവസം തി
ചഞ്ചലെമന്നിേയ സർവേലാകങ്ങളും
അഞ്ചിതാത്മാപര ഹ്മവും മായയും
താനുമാചാര്യനുേമകമായ വൽ -
ക്കാണും വിധൗ പരമാത്മനി കാരേണ
േചർ തൻ ാണങ്ങെള ണവാന്തേര
േചർത്തടക്കിസ്ഥാണുേപാലിരുന്നീടിനാൻ.
അങ്ങെന രാജകുമാരൻ തേപാബലാ -
ല തൻ ാണങ്ങെള പരമാത്മനി
തി മാനന്ദരസം പൂണ്ടടക്കിയ-
െങ്ങ ം നിറഞ്ഞ പര ഹ്മസന്മയം
ചിന്മയന്താനുപാസിച്ചിരി ം വിധൗ
സന്മയനായ് ചമ ജഗൽ സർ വവും,

ാണികുലത്തിനു വീർ കളങ്ങവൻ 
ാണങ്ങെളയടക്കീടുകകാരണം
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താേനയടങ്ങിച്ചമഞ്ഞിതു കൂടേവ
ദീനരായാരതു കാരണേമവരും.
സങ്കടം േദവഭൂേദവാദികളതു-
പങ്കജസംഭവേനാടറിയിച്ചേപ്പാൾ
ശങ്കരേനാടുണർ ത്തിച്ചിതു നാ ഖൻ .
ശങ്കരാദി മുഖന്മാരനന്തരം
പാലാഴിപുക്കഖിേലശ്വരേനാടു തൽ -
ക്കാല വിേശഷമുണർ ത്തിച്ചിെതാക്കേവ
േക ജഗന്മയനായ നാരായണൻ 
വാട്ടെമാഴിച്ചവേരാടരുളിെച്ചയ്താൻ:-
“ഉത്താൻപാദജനാം വെനെന്നയു-

ൾ ത്താരിൽ വ തപ െചയ്തീടു
നിത്യമിവൻ ാണെനപ്പരമാത്മനീ
ചിത്തം െതളിഞ്ഞടക്കീടുക കാരണം

ാണനിേരാധം ഭവിച്ചതുലകിതിൽ 
ാണികൾ ക്കിന്നിതു ഞാെനാഴിച്ചീടുവാൻ 

നൂനമൻ േപാടവന േവ ം വരം
ദാനവും െച തപെസ്സാഴിച്ചാലുടൻ,
തീരും ജഗൽ സങ്കടങ്ങളേപ്പാളതി-
ന്നാരും മിയായ്ക ഞാനി േപാകു ;
നിങ്ങെളല്ലാവരും െചന്ന സാദരം
തങ്ങൾ തങ്ങൾ ള്ളവിെട വാണീടുവിൻ -
എന്നിെതല്ലാമനുസൃത്യ നാരായണൻ 
നന്നായരുൾ െചയ്തയച്ചാനവേരയും,
വന്ദി കൂപ്പി തി േപായാരവ,-
രിന്ദിരാവല്ലഭൻ താനഥ തൽ ക്ഷേണ
പന്നഗാരാതിഗളസ്ഥനായഞ്ജസാ
െച മധുവനം പുക്കരുളീടിനാൻ.
തെന്ന റി തപ െചയ്തീടിന
മന്നവനന്ദനൻ മുന്നിൽ നിൽ ം വിധൗ
ത ള്ളിലും ജഗത്തിങ്കലും മായയാ-
െയാന്നായ് നിറ മറഞ്ഞിരി ം പരൻ 
മുന്നിൽ വന്നാവിർ ഭവിച്ചളവ താൻ 
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മുേന്ന മനസ്സിലുറപ്പിച്ചിരുന്നത-
ധ്യാനസ്വരൂപവുേമെറെത്തളി ടൻ 
സാനന്ദെമാന്നായ് വിളങ്ങി നി തുേലാം.

ാണങ്ങെളപ്പരമാത്മനിേചർ െകാ-
ണ്ടാനന്ദമാത്മനിലീനനാം ബാലനും
നാളസൂ ാൽ ണവാസനസംസ്ഥിതി
േമളാലിഴി മൂലാധാരസംസ്ഥനായ്
ശ്വാസേവഗ മാലാശു മിഴികളും
നാസികാ ത്താൽ തുറ തന്മാനേസ
കാണായ വിശ്വരൂപംഗരുഡാസനം
കാണായളെവഴുേന്നറ്റതി സം മാൽ 
വീണു നമ രിച്ചാശു സഗൽ ഗ്ഗദ-
വാണികളാൽ തിക്കാവതല്ലാഞ്ഞവൻ 
ക്ഷീണനാേയറ്റം പലവുരു പിെന്നയും
േക്ഷാണിയിൽ വീണു നമ രി ം വിധൗ
ദീനപരായണൻ താനവൻ ത െട
മാനസതാരിൽ കാശിച്ചരുളിനാൻ 
തൽ ക്ഷണമർ ഭഗനാശു വാൈഗ്വഭവ-
ശിക്ഷയായു ണർ ജ്വലി തുേലാം.
തൽ ക്ഷമ ബുദ്ധ്യാ സഗൽ ഗദവാണിഭി-
രുൾ ക്കനിവു േരാമാഞ്ച സംയുക്തനായ്
ഹർ ഷാ ധാരകളും തുട ഴിയിൽ 
പുർ േഷാ(പുരുേഷാ)ത്തമെന തിച്ചാനുടനുടൻ 
വീണു നമ രി തുടങ്ങീടിനാൻ:-
“ ാണനിപുണ! ദാേസാഹം തവ ഹേര!
നാഥ! നമേസ്ത നമേസ്ത നേമാ േത.
പാേഥാജേലാചന! പാഹി നേമാ േത.
യാെതാരു നാഥെനൻ േചേതാമലിനമി-
േപ്പാേളാഴിച്ചാഹന്ത! േബാധാ സംസ്ഥനായ്

ീതനായീേരഴു േലാകം നിറഞ്ഞത-
പ്പാേഥാജ പാദമജ ംനേമാ േത
സർവജഗൽക്കാരണാധാരഭൂത!തൽ -
സർ േവാപരിസ്ഥിത! സർവസാക്ഷീശ്വര!
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സർ വ ജഗ രിപാലനാദ്ധ്യക്ഷ! ചി-
ത് സർ വജഗദ്ഗുേരാ നിത്യം നേമാ േത.
േവദായേവദാർത്ഥ േവദസ്വരൂപായ
േവദാവിേനാദവിരിഞ്ചാനനായ േത
േവദേവദാംഗപുരാണശാ ാദ്യർത്ഥ
േവദാന്ത േവദ്യായ സൂക്ഷ്മായ േത നമഃ
മായായവനികാച്ഛന്നനായ് േമവിന
മായാമയായ േത മായാപേത ഹേര!
മായാഗുണ യ േഭദമയ േഭാ!
മായാവര! പരമാത്മേന േത നമഃ
േതായാശേയ സൂര്യബിംബ തിേമതി

ായായ; േത സകലാത്മേന, േത നമഃ
ഭൂയസ്സകൈലക കാരണ േതജേസ!
നീേയ ഗതിനിഖിേലശായ േത നമഃ
നിത്യ നിരഞ്ജന! നിഷ്കള! നിർമ്മല!
സത്യസ്വരൂപ! സനാതന! സന്മയ!
ഭക്ത ിയ! വരദാൈനക ത ര;
ഭുക്തിമുക്തി ദ; നിത്യം നേമാ േത
യദ്യദനുകൃത കർ മ്മഫേലാദയ
തത്തത് സമാനഫല ദം; സർ വഗ!
വിശ്വസ്വരൂപ! വിശ്വാത്മവിശ്വാകൃേത!
വിശ്വസ്യ സൂൈക്ഷ്മക! തൈസ്മ നേമാ േത.”
ഇത്ഥം നമ രി ം തി ം ബഹു
ഭക്ത്യാ നൃപാത്മജൻ താൻ െതാഴുതന്തിേക
നിൽ ന്നവനുെട സാധു ഭാവവും
ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ക സാ തം
ചിത്തം െതളിഞ്ഞഖിേലശ്വരനച തൻ 
മുഗ്ദ്ധസ്മിത പൂർ വമുറ്റരുളിെച്ച :-
‘നി െട ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങൾ കാൺകയാ-
െല ള്ളേമറ്റം സാദിച്ചിതിെന്നേടാ!
നിന്നിലതിശയേസ്നഹവും മാനേസ
വ േവരൂന്നിപ്പടർ ന്നിതു േകവലം
വന്നാലുമി സുരുചിയാമമ്മ താൻ 
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െചാന്നെതെന്താ ണ്ണിേയാടതുെമാക്കേവ
ഞാനറിഞ്ഞീടിേനെനെന്ന ബ്ഭജി ഞാ-
നാനന്ദേമാടനുകൂലനായാലേഹാ!
പിെന്നയവളുെട ഗർഭസ്ഥനായ് നി
മന്നിടത്തിങ്കൽ ജനിെച്ചാഴിെഞ്ഞന്നിേയ
വ കൂടാനൃവരാസനം വാഴ് വതി-
െന്ന േമേയാഗ്യെമെന്നാന്നവൾ െചാന്നതും
ന നെന്നന്നതു കാരണം ഞാൻ തവ-
തേന്ന നിരുപത്താറായിരത്താണ്ടിനി
മന്നവനായഴേകാടു ശ ക്കളു-
െമന്നിേയ വാഴ്ക നൃപാസനെമന്നതും;
പിെന്ന മെറ്റന്തതല്ലാത കണ്ടാ ഹം
നി ള്ളിലുള്ളെതല്ലാം തരുവൻ ദൃഢം
നിർ ണ്ണയെമന്നരുൾ െചയ്തതുേക ടൻ 
നന്നായ് െതാഴുതേപക്ഷിച്ചാൻ നൃപാത്മജൻ:-
“എന്നിൽ തിരുവുള്ളമുെണ്ടങ്കിലുെണ്ടനി-
െക്കാന്നിങ്ങനു ഹിേക്ക ദയാനിേധ!
നിത്യമനിത്യെമ ള്ള രാജ്യാദികൾ -

ൾ ത്താരിലിെങ്ങനിക്കിെല്ലാരത്യാ ഹം.
ഭക്ത്യാ ഭഗവൽ പദേസവ െച െച-

ത്തമന്മാരിലത ത്തമനായഹം
സർ വ േലാകർ ം സകല േലാകത്തിനും
സർ  വദാ സർ വകാല മാണത്തിനും
സർ വ ഹാദികൾ ം സർ വ സാക്ഷിയായ്
സർ വേലാകങ്ങളും ക കണ്ടങ്ങെന
സർ േവാപരിസ്ഥിതനായ് സർ വകാലവും
സർ വജ്ഞനായ് വാഴ്വതിനുള്ളനു ഹം
സർ േവശനായ ഭവാനി നൽകുകിൽ
സർ വം ഫലിതമായ് വ മേനാരഥം”
സർ വഭൂേലാകപാലാത്മജനിങ്ങെന
സർ വേലാകാവനത രേനാടുടൻ 
ഗർ വെമാഴിഞ്ഞേപക്ഷിച്ചളവാശു “തൽ-
സർ വമവ്വണ്ണം വരിെക”ന്നനു ഹം
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െച വരവും െകാടു ദയാപരൻ 
ൈകതവെമന്നിേയ താൻ മറഞ്ഞീടിനാൻ 
ൈകെതാഴുതുള്ളിലാക്കി വാെനയും
ൈപതൽ താൻ െകാ നടന്നളവന്തരാ
ചിന്തിച്ചതാഹന്ത! േമാക്ഷമേപക്ഷി
സന്തതാനന്ദസാധ്യം വരിച്ചീല ഞാൻ 
േഭാഷത്വമായിെതനിക്കിെത െടഴു-
മീഷൽ സംഗപശ്ചാത്താപയുക്തനായ്
േപാകുന്നവൻ െച രാജധാനീ മ-
ങ്ങാകുലം തീർ പൂവാൻ തുട ം വിധൗ,
മാതൃകഠിന വാേക്ക േപായ് വന്ന തദ്

ാതാവി ലങ്ങതി വാത്സല്യേചതസാ
സത്വരമുത്താന പാദജേനറ്റമ-
ത ത്തമന്മാരിലത ത്തമനുത്തമൻ 
ചിത്തം െതളി േതേരറിപ്പരിജന-
യുക്തനായ് വെന്നതിേര െകാണ്ടാടിനാൻ .
വിശ്വാസമുൾ ക്കലർ ത്തമെന ണർ 

ൾേച്ചരുമാധിയും തീർ െകാണ്ടാൻ വൻ ,
വി തം തങ്ങളിരുവരുെമാ െച-
ന്നത്യരമച്ഛെനക്ക ൈകകൂപ്പിനാർ .
ഭക്ത്യാ െതാഴുതു നമ രിച്ചന്തിേക
നിൽ ം തനയെനക്ക നൃേപാത്തമൻ 
വൽ േസ പിടിച്ചണച്ചാലിംഗനം െച
ചിത്തം െതളി ഹർ ഷാ കണങ്ങളാൽ 
പു നഭിേഷകവും െചയ്തിതെപ്പാഴു-
തുത്തമനും െതാഴുതീടിനാനന്തിേക
െച സുരുചിേയയും െതാഴുതീടിനാൻ ,
ത െട മാതാ സുനീതിേയയും മുദാ
വന്ദി വീണു നമ രിച്ചീടിനാൻ ,
മേന്ദതരമവളും പുണർ ന്നീടിനാൾ ;
നന്നായ് വരിെകന്നനു ഹിച്ചമ്മയും
നന്ദനെനപ്പരിലാളിച്ചിേതറ്റവും.
മന്നവേനറ്റം ിയനാെയാരുമി
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നിന്നാനേനകകാലം വനന്തിേക
പിെന്നപ്പിതാവഭിേഷകവും െചയ്തവൻ -
തെന്ന വാഴി വാർദ്ധക്യ കാേല മുദാ
െച തേപാവനം പു നാരായണൻ -
തെന്ന സ്മരി ഗതിയും വരുത്തിനാൻ-
ധർ േമ്മണ രാജ്യപരിപാലനം െച
നിർ മ്മലനാം വനും വിളങ്ങീടിനാൻ 
സുന്ദരീൈശശുമാര ജാനായക-
നന്ദന, ഭൂമിെയ േവട്ടവൾ െപ ടൻ 
ക നും, വത്സരനും, ര പു ന്മാ-
രിപ്പാരിേലറ്റം സിദ്ധരായാർ തുേലാം
പി ാടിളാ; വായുപു ിെയ, േവട്ടവൻ 
തൽ പു നുൽക്കലനും ജനിച്ചീടിനാൻ 
േവട്ടതി ത്തമൻ ; താനതിൻ മുന്നേമ
കാട്ടിൽ നായാട്ടിനായ് േപാെയാരുദിനം
മുഷ്കരനാെയാരു രേക്ഷാവരനുമ
ന്നാക്കാനനാന്തരത്തിങ്കൽ നിെന്നത്തിനാൻ 
ത രാ ിഞ്ചരൻ തേന്നാെടതിർ ടൻ 
യുേദ്ധ മരി േപായാനവൻ ത െട
മാതാമേമാഹരിയായ സുരുചിയും.
നീതനാമാത്മജെനത്തിരഞ്ഞീടുവാൻ 
േപായുടനാശു വൻ കാടകം പുക്കിതു
കായമുേപക്ഷി േശാകാൽ നട േമ്പാൾ 
കാ തീ വ ചുഴ െവന്താളവൾ 
േകട്ടാനവസ്ഥകെളല്ലാം സുനീതിജൻ .
മാനേമറീടും വനതിേകാേപന-
േസനയാ സാകം പുറെപ്പ െച ടൻ 
േവഗാലളകാം ചുഴ െചറുത്തള  -
വാേഘാഷ വാദ്യ നാൈദരതിൽ നി ടൻ 
തിക്കിത്തിരക്കി നിലവിളിച്ചാർ ത്തടു -
െത്താെക്ക െച്ചറുത്തിതുയക്ഷരേക്ഷാഗണം
മുപ്പതിനായിരം നൂറായിരത്തിനു-
മ റമുള്ള െപരുമ്പടെയാക്കേവ
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ശക്തിേയാേട െപാരുതു ഭയങ്കരം
മുക്ഷ്കരന്മാർ കലഹത്തിൽ നീങ്ങായ്കയാൽ 
ചെത്താടുങ്ങീടിനാർ മിക്കതുമെപ്പാഴു-
തുൾ തൂർ ന്ന കാരുണ്യേമാടഖിേലശ്വരൻ 
വിശ്വംഭരൻ ഗരുേഡാപരി വി ത-
മുൈച്ചസ്തരമായ ശംഖനാദേത്താടും
യുദ്ധം ഭയങ്കരമായ് െച നി തിൻ 
മേദ്ധ്യ െതളി വിളങ്ങിനാനീശ്വരൻ .
മുഗ്ദ്ധകിരീടവും കുണ്ഡലേശാഭയും
സ്നിഗ്ദ്ധകടാക്ഷവും സുസ്മിത വ വും

ീവത്സവത്സവും കൗ ഭരത്നവും
ീവാസു േശാഭയും അംസദ്വയാഭയും

തൃൈക്കകളും തിരുവാഭരണങ്ങളും
ച ശംഖാബ്ജഗദാസിചാപങ്ങളും
ലക്ഷ്മീനിവാസവും മദ്ധ്യ േദശവും
ലക്ഷണലക്ഷ്യമാന്നാഭീ നളിനവും
പീതാംബരമുടയാടവിലാസവും
മീേത വിളങ്ങിന കാഞ്ചന കാഞ്ചിയും
വാെരഴുമൂരുക്കളും മുഴങ്കാൽ  കളും
താരാർ മകൾ തടവീടും കഴൽ കളും
പാദംബുജങ്ങളും മഗുലീ ജാലവും
േമാദാൽ വിള ം നഖരനികരവും
ക കണ്ടിണ്ടെലാഴി ൈവകുണ്ഠമ-
െക്കാണ്ടൽ വർ ണ്ണം െതാഴുതീടിനാേരവരും
കുണ്ഠത തീർ ന്നകത്തണ്ടിൽ മുേന്നതെന്ന
കണ്ടിരുന്നീടിേനാരൗത്താന പാദിയും
ര െമാന്നി ക ണ്ടായ കൗതുകാൽ 
മണ്ടിയണ നമ രിച്ചീടിനാൻ .
ഭക്തിയാമംബുധൗ വീണു മുഴുകിനാൻ 
ചിത്തം കുളിർ േരാമാഞ്ചം കലർ െന്നഴും
വി ഹകമ്പവും, ഹർ ഷേന ാംബുവും
ഗദ്ഗദവർണ്ണവാക്യങ്ങളും കൂടേവ
തൃക്കാൽ െതാഴുതു ദാേസാഹം ദിനം തി
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രക്ഷതുമാമിതീത ക്ത്വാപി സാദരം
നിൽ ന്നവെനകുളിർ ക്കക്കടാക്ഷി
ഭക്ത ിയൻ ചിരിച്ചേമ്പാടരുൾ െച :-
“കിംകിമിദം നൃപേത! തവസാഹസം
സങ്കടം ാതൃമാതൃനാശകാരണം
നിങ്കലുദിച്ചതു കുറ്റമല്ലിങ്ങതു
ശങ്കരാജാതികൾ ം വരുെവാന്നേല്ലാ.
സർവവും പങ്കജ സംഭവ ക ിത-
മുർ വീ നിവാസികളാലനുഭാവിതം;
എന്നലതിങ്കൽ സുഖദുഃഖമുണ്ടാക-
െയ വരുന്നതു മായതൻ ൈവഭവം.
മായയാ മൂടിമയങ്ങിക്കളിക്കെയ
ന്നായതു സർ വസ്വഭാവമേ ദൃഢം.
ഭാവമതിങ്കലുറയ്ക്കരുെതങ്കിലു
മാവിരുള്ളാനന്ദേബാേധന സന്തതം
േലാകസ്വഭാവമനുസരിെക്കന്നതും
േലാകസ്വഭാവമായാവിഷയാന്വിതം
മായാവിഷയത്തിലുണ്ടായ് വരുേമാേരാ-
കാര്യമിടെപ ൈവരെമല്ലാരിലും
കാര്യാവസാനകാലത്തിങ്കേലാർ ക്കില-
ക്കാര്യം കലഹമായ് വ കൂടും ദൃഢം.
പാരം കലഹി നിന്നാലതുെമാരു
കാര്യവിനാശമാേയവരൂ േകവലം
ക്ഷ ിയധർ മ്മമാകുന്നെതന്നാലുമ-
ശ്ശ ക്കേളാടു യുദ്ധം മുഹുെര ങ്കിലും
നിശ്ചയം സാഹസമി യുണ്ടാകരു -
തിെച്ചയ്തതുമതിേപാരുമിേപ്പാരിനി
വാങ്ങിക്കെയന്നരുൾ െചയ്തതു േക ടൻ 
ശാർങ്ഗവരായുധെനെത്താഴുതങ്ങഥ
െച െപരുമ്പട വാങ്ങി െകാ േപാ -
ന്നന നേവേഗന പിെന്നയും നാഥെന
ദണ്ഡ നമ ാരവും െച വന്ദി
ധന്യപുമാനേപക്ഷിച്ചാൻ “ജഗ േത!
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മുന്നേമതന്നവരങ്ങൾ േപാരായ്കയി-
െല്ലന്നാലുെമാ ണ്ടിനിയുമത്യാ ഹം
സർ വകാലം ഭവാെനന്മനഃപങ്കേജ
സർ ൈവകസാക്ഷിയായ് വാഴ് വതീവണ്ണെമ
സർ വാകൃതികളിലും േഭദെമന്നിേയ
സർ വദാ ക പൂജിക്കായ് വരികയും
സർ വമെങ്ങല്ലാം സമർ പ്പി െകാൾ കയും
സർ ൈവകഭക്തിയും നീങ്ങാെത സന്തതം
സർ വാപരാധം ക്ഷമിച്ചടിയനിനി
സർേവശ! േമേന്മലനു ഹിേക്കണേമ
ൈദവേമ! േകവല” െമന്നേപക്ഷിച്ചവ-
നവ്യയൻ തെന്ന നമ രിച്ചീടിനാൻ 
ൈകവല്യമൂർ ത്തിതാേനവമേപക്ഷിച്ച
ദിവ്യ പുരുഷനിൽ താൻ സാദി ടൻ ,
“നന്നായ് വരുേമലിെലല്ലാം നിനെക്കാത്ത
വണ്ണ” െമന്നൻ േപാടരുൾ െച സാദരം
െചേമ്മ സകലജനാനു ഹപരൻ 
നിർ മ്മായമാശുമറഞ്ഞരുളീടിനാൻ 
ധന്യനവൻ ഭഗവാെനനിജമനഃ-
കർ ണ്ണികാേ ലയിപ്പി വന്ദി താൻ 
പിെന്നസ്സമരനിവൃത്തനായഞ്ജസാ
െച പുരിപു കീർത്ത്യാ വിളങ്ങിനാൻ;
കിന്നേരശാനുചരെരജയിച്ചതി-
െല്ലന്നാകിലും താൻ െതളി േമവീടിനാർ .
മന്നവനൗത്താനപാദി യേജ്ഞശമാ-
കുന്ന യജ്ഞെത്തയും െച നിരന്തരം
ത ള്ളിൽ നാരായണങ്കെല ഭക്തിയും
നന്നായുറപ്പിച്ചിരുപത്താറായിരം
സംവത്സരംധരാപാലനവും െച
ധർ േമ്മണ വാണവസാനകാേല മുദാ
ത െട നന്ദനന്മാരിൽ വ ൽക്കലൻ -
തെന്നവാഴി താൻ സർ വവിരക്തനായ്
ശാന്തനാെയല്ലാം ത്യജി നിവൃത്തനായ്
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ാന്തജളബധിരാന്ധമൂൈകസ്സമം
സഞ്ചരി ർ വിയിലുള്ള തീർ ത്ഥങ്ങളു-
മഞ്ചിതമാം മഹാേക്ഷ ങ്ങളും ക
േസവകൾ െച െകാ ത്തരയാം ദിശി
പാവനാകാരേബാധാനന്ദനിർ ല്ലയൻ 
െച ബദര്യാ മം പുക്കവിെടയ-
ങ്ങന്വഹമാനന്ദേമാേടവസിച്ചവൻ ,
ത ള്ളിൽ നാരായണസ്വരൂപേത്തയും
ധന്യപുരുഷനുറപ്പിച്ചനുദിനം
ഭക്ത്യാ മനഃപൂജയും െച സന്തത-
െമാെക്കയും തൽക്കാരണാത്മനി സൂക്ഷമേത
േചർ ലയിപ്പി താൻ പര ഹ്മണി
േചർ െകാണ്ടാനഖിലാത്മാ തത്ത്വവും
മൂർത്തിമാനിങ്ങെന േചർ ലയിച്ചനാ-
ളാർ ത്താർ ത്തിനാശനന്തന്നനുജ്ഞാവശാൽ
വ സുനന്ദനന്ദനന്മാർ മേനാഹിതാ-
നന്ദദിവ്യാകാശയാേനാപരി മുദാ
മന്നവന്തെന്നയും േചർ ത്തിരുത്തിപ്പരി-
വന്ദ്യമധുരസംഭാഷണാൈദ്യരലം
സമ്മാനമാർ ൈഗ്ഗരധികം രമിപ്പി
രമ്യാശയാ െകാ േപായ െച ടൻ 
ൈ േലാക്യമുത് മ്യ ദിവ്യസ്വയം േജ്യാതി-
രാലംബേവഗാ യ മേണാപരി
സർ വേലാകങ്ങളും ക കണ്ടന്വഹം
സർ വരും ത െട കീഴായതിന്മീേത
സർ വസൗഖ്യേത്താടേധാഗതിെയന്നിേയ
സർ വകാലം വി ഭക്തി സന്നനായ്
വാെഴ്കന്നിരുത്തിവച്ചാഹന്ത! വന്ദി
േലാേകശഭക്തരാലും ബഹുപൂജ്യനായ്
വാണാനനിശമിനിയും തഥാകൃതി
വാണീടുമാച താരകാന്തം മുദാ.
ഇങ്ങെനെയല്ലാം വചരിതെത്തെയാ-
ട്ടി സംേക്ഷപി െചാല്ലിയതീദൃശം
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തി മാനന്ദരസം പൂ െചാൽകിലു-
മങ്ങതികൗതുകമുൾ െക്കാ േകൾ ക്കിലും
വ കൂടീടും ദുരിത വിനാശനം
പിെന്നെയാടുക്ക േമാക്ഷവും നിർ ണ്ണയം.
ഇത്ഥമാത്മാനന്ദശുദ്ധിദമാം വ-
വൃത്തം േചതാക്കൾ െചയ്തസ ാന്തേര
ത സഭാന്തരത്തിങ്കൽ വീണാധര-
നത്യന്തമാനന്ദമുൾെക്കാ പാടിനാൻ .
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