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ചിത്തം െതളിഞ്ഞ ൈമേ യവാ േക-
ട്ടത്യാദരാലുടന േചതാക്കെള
സത്യം ഹീതുമേപക്ഷിച്ചളവുട-
നുത്തരം ക്ഷത്താവിേനാടരുൾ െച :-
തദ് വൻ തൻ കുലത്തിങ്കലുേള്ളാർ ചില-
രേ പുനര േചതാക്കളായതും
പു ൻ വ ൽക്കലനവൻ തൻ പിതാ
മുക്തനായ് േപാെയാരനന്തരം താൻ തഥാ
പൃഥ്വീപരിപാലനത്തിന്നഭിരുചി
ചിേത്ത െപരികയുണ്ടായീല ശാന്തനായ്
നിത്യം പര ഹ്മത രനായാത്മ-
തത്ത്വാർത്ഥവിജ്ഞാനിയായ് ചമഞ്ഞീടിനാൻ 
തത് ഭാവം ക ഭൂപരിപാലന-
ശി െമാഴിഞ്ഞരാജത്വം ഭവിക്കയാൽ 
സത്വരം തൽ ജാവർഗ്ഗെമാരുമി
ചി ചരി വാനാം വപു െന
വത്സനാം വത്സെന വാഴിച്ചിതങ്ങവൻ 
പു നാകുന്നതു പുഷ്പാർണ്ണെനന്നവൻ 
പുഷ്പാർണ്ണ പത്നിയാകും ഭെപട്ടത-
ങ്ങ ാതരുംബത മദ്ധ്യന്ദിനാസ്തനും
െപ ടൻ േദാഷം, തനൂജന്മാെരന്നതിൽ 
വ്യഷ്ടനാകുന്നവൻ വാണാനനന്തരം
വ ഷ്ടജൻ സർ വേതജ ച സ്സജൻ 
തത്പു നാം മനു തത് പു നു കൻ,
തത്പു നംഗനാകുന്നവൻ താൻ മുദാ
വിശ്വംഭരാപരിപാലനത ര-
നശ്വേമധ ിയയാ യജി ം വിധൗ
നിർജ്ജരന്മാർ ഹവിർ ഭാഗത്തിനായി -
നിർ ഗ്ഗമിച്ചീലെയന്നതൃത്വി കൾ െചാന്നാർ .
തൽ ക്കാരണമറിവാൻ സദസ്യന്മാേരാ-
ടക്കാലമങ്ങവൻ േചാദിച്ചതിന്നവർ 
െചാന്നാർ , “നിനക്കപത്യം ഭവിക്കായ്കെകാ
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ണ്ടി വരാ ഹവിർ ഭാഗേഭാജികൾ .
എന്നാലുടൻ ജഗന്നായകാജ്ഞാവശാൽ 
ഇ നിനക്കപത്യം ഭവിച്ചീടിനാൽ 
ഉള്ളകാലം െകാ േദവകൾ വ ടൻ 
െകാ ം ഹവിർ ഭാഗ” െമ സസസ്യന്മാർ 
െചാല്ലിയതാഹന്ത! േക നൃേപാത്തമൻ
നെല്ലാരു പു കാേമഷ്ടി തുടങ്ങിനാൻ.
ത കശ്ചിദ്ദിവ്യപൂരുഷനെപ്പാഴു-
തുത്ഥായ കുണ്ഡത്തിൽ നിന്നവന്ത െട
ഹേസ്ത പരിപൂർണ്ണെപാൻ പാ പായസ-
മത്യാദേരണ േഹാതാവു ൈകെക്കാ ടൻ 
പൃഥ്വീശന െകാടുത്തിതു ഭൂപതി-
സത്തമൻ വാങ്ങി; ഹർ ഷാതിശയാത്മനാ
സത്വരം െചേമ്മയതി സുനീഥയാം
പത്നി നൽ കിയതങ്ങവളും തഥാ
വാങ്ങിപ്പരിേചാടശി ഭർത്താവിെന-
ത്താങ്ങി ണർ ലഭിച്ചിതു ഗർ ഭവും,
േവനെനന്നിങ്ങെന േപരായിരിെപ്പാരു
സൂനുതന്നയവൾ െപ ളനാ, യവൻ 
മൃത വിൻ ദൗഹി നാകയാലും, തനി-

ൽ ഭവമാംഹവിേസ്സറ്റമശുദ്ധമായ്
വർ ത്തിക്കയാലുമധാർ മ്മികനായ്ച്ചമ-
െഞ്ഞ യും കശ്മലനായാൽ െചറിയേന്ന.
പു െന ശ്ശിക്ഷിച്ചേനകം കാരത്തി-
ലത്യന്തേമറ്റം പണിെപ്പട്ടിതംഗനും
തച്ഛക്ഷയാലവേനയും വഴിവരാ-
ഞ്ഞച്ഛനും ദുഃഖിതനായാനനുദിനം.
പു ൻ വശമല്ലയായ്കയാെലന്തിനി-
ങ്ങർ ത്ഥരാജ്യാദികെളന്നൈവരാഗ്യവും
ചിേത്ത വളർ മുഴുത്തനിശം നിജ-
യത്നമേശഷെമാഴി ഭൂപാലകൻ 
രാ ിയിൽ രാജ്യവും ത്യക്ത്വാപി മാനേസ
ചീർ  ത്തഴൽ  തീർ  പുറെപ്പ േപായവൻ  
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തീർ  ത്ഥങ്ങളാടിയാടിത്തിരുനാമവും
കീർ ത്തനം െച ഗതിലഭിച്ചീടിനാൻ .
രാജ്യനിവാസികെളന്തിനി നല്ലെത-
േന്നാർ മുഴു ക ിച്ച്യൃഷി വർ ഗ്ഗവും
ത്യാജ്യമെല്ലന്നതുറച്ചവർ േവനെന
രാജ്യാധിപത്യാർ ത്ഥമാെയ്ക്കാണ്ടിരുത്തീടിനാർ .
ദുർവൃത്തനാകിയ േവനനുമിങ്ങെന
സർ വാർ ത്ഥെമല്ലാം തനിക്കായ് ചമഞ്ഞേപ്പാൾ 
നിർ മ്മരിയാദങ്ങൾ െചയ്തേഹാ! ഭൂമിയിൽ 
ധർ മ്മമാർ ഗ്ഗങ്ങെളല്ലാെമാഴിച്ചീടിനാൻ .
ദുഷ്ടരായുള്ളവെരല്ലാം ഭയെപ്പ
ദുഷ്ടത േവനങ്കലാക്കിെയാളിച്ചേപ്പാൾ 
ശിഷ്ടരാം സാധുക്കൾ തെമ്മയുപ വി-
െച്ചാ ം െപാറുതിയില്ലാെത കണ്ടാക്കിനാൻ .
നിത്യം ജഗത്തിങ്കൽ നാഥനാകുന്നതി-
പൃഥ്വീശനായ ഞാെന നിനച്ചവൻ 
കഷ്ടം ജഗത്തിങ്കലീശ്വരനായതും
ദുഷ്ടനായുള്ള ഞാെന റച്ചീടിനാൻ ,
എെന്നയല്ലാെത മറ്റാേരയും കണ്ടിനി
വന്ദി പൂജിക്കരുെതാരു ഭൂതരും
ഞാെനാഴിഞ്ഞിെല്ലാരു നാഥനുലകിതിൽ 
നൂനെമെന്നഭജിേക്കണെമല്ലാവരും.
നാരായണെനയുമീശാനെനയുമ-
ങ്ങാരും വണങ്ങരുെതന്തവരാൽ ഫലം?
നാമം ജപിപ്പെതേന്റെതാഴിെഞ്ഞാരുമി-
പ്പാർ േമലരുതിനിെയേന്നവമാദിയാം
നീതി നട കയാലധികം സഹി-
യാെത വല ഴന്നീടിനാേരവരും.
വാനവരും മുനിമാരുമതുക
ദീനതപൂ ധർ മ്മെത്ത നട വാൻ 
കൂടിനിരൂപി േവനെനെച്ച ക-
ണ്ടാടെലാഴി സമാദ പായങ്ങളാൽ 
നാനാവിധം ധർ മ്മനീതികൾ െചാന്നത-
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ജ്ഞാനി താനാദരിച്ചീല െചേറ്റതുേമ.
േകാപം മുഴു ഷിമാർ മഹാപാപിെയ-
ത്താേപന ഹുങ്കാരം െകാ വധം െചയ്താർ .
േപായാർ പുനരവരാ മേന്താറുമ-
ങ്ങായതേലാചനനയായ സുനീഥയും
മാരിതനായവന്തെന്ന വിദ്യാബലാൽ 
ധീരതയാ ബത! കാ െകാണ്ടീടിനാൾ .
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