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അക്കാലമ മുനിമാെരാരുനാൾ-
പത്യാർ ത്ഥമായ്ക്കടഞ്ഞാരവൻ തൻ തുട;
ത തൈദവ കറു മുറിെയാരു
മർ ത്യൻ വിരൂപനായുത്ഭവിച്ചീടിനാൻ .
തത്പുരുഷൻ മുനിമാെരെത്താഴുതു “ഞാ
നിേപ്പാളിനിെയ േവണ്ട” െതന്നിങ്ങെന
േചാദിച്ചകാലം “നിഷീദ” െയന്നഞ്ജസാ
വാദിച്ചത നിമാരതു കാരണം
പാരിൽ നിഷാദനായ് വന്നാനവനുെട
പാരമ്പര്യം നിഷാദാന്വയമായതും.
പിെന്ന മുനികൾ കരങ്ങൾ ര ം കട-
യുന്ന കാലം ഭവി മിഥുനം ബലാൽ .
എന്നതുകണ്ടരുൾ െച മുനികളു-
മിന്നിവൻ വി തന്നംശാവതാരകൻ 
െപണ്ണിവളിന്ദിരതന്നംശമായതും
നിർ ണ്ണയം രാ ജകുലത്തി സന്തതം
കീർ ത്തി വളർ വാനാളായതു െകാ
പാർ ത്ഥിവൻ താൻ പൃഥുെവന്നതിഖ്യാതിമാൻ .
മാദ്ധ്വീെമാഴിയിവളർ ച്ചി ബാഹുപ-
േത്മാ തെയന്നരുൾ െച പൃഥുവിെന
ധാ ീസുരാദികെളല്ലാം ശംസി
കീർ ത്തിച്ചിേതറ്റം ബഹുമതിേയാടേപ്പാൾ 
നാസ്തിയാേ ായ ധർ മ്മസ്ഥിതി േചർ ട-
നാസ്ഥയാ സ ീതി നീെള നട വാൻ 
പാർ ത്ഥിവസ്ഥാനം പരിേചാടു പൂർ ണ്ണമാ-
യാർ ത്തിെയാഴിച്ചി പഞ്ചരക്ഷാർ ത്ഥമായ്
മൂർ ത്തികൾ മൂവരുമി ാദി േലാകപാ-
േലാത്തമന്മാരുമഖിലാമരൗഘവും.
കാൽ  ക്ഷണമാ യാ വ കൂടീടിനാ-
രീക്ഷേണ ്യാർ  ത്ഥനാമീശ്വരൻ തൻ മുമ്പിൽ 
രാജ്യപരിപാലനാർ ത്ഥമഭിേഷക-
േയാഗ്യ ിയ വെന്നാന്നി നിന്നതിൽ 
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ഓേരാ ജനങ്ങേളാേരാന്നിഹ െകാ വ-
ന്നരൂഢേമാദാൽ െകാടുത്താരഖിലവും.
സിംഹാസനമായെവൺ ചാമരം മാരുതൻ ,
ഇ ൻ കിരീടം, യമൻ ദണ്ഡവും, ഭാരതി
മു പട്ടം, വി നാരായണൻ പരൻ 
ഭകതനാം ഭൂപാലക സുദർ ശന-
ച വും, അവ്യാഹത ിയം പത്മിനി,
ച ികുലപരിഭൂഷണനീശ്വരൻ 
ഖഡ്ഗംദശച , മ ിജാ ചർ മ്മസൗ
മുഖ്യശതച മശ്വം നിശാചരൻ ,
വിശ്വകർ മ്മാവുേത, രഗ്നിധനു, രതി-
രശ്മിമയവിശിഖാൻ സ്വാനഹ രൻ ,
പൃഥ്വീ െമതിയടി, ശംഖം സമു വും,
ഇത്ഥം മഹ ക്കെളല്ലാം യഥാ മ-
ശക്ത പഹാരങ്ങെളെക്കാടുത്തീടിനാ-
രത്യാദേരണ പൃഥുവിനു േകവലം
േദവഗന്ധർ വ സംഘം മുദാ പാടിനാർ 
േദവവാദ്യങ്ങളും േഘാഷിച്ചിേതറ്റവും
പുഷ്പവർ ഷം െചയ്താർ സിദ്ധസമൂഹവും;
തൽ ക്ഷണം സൂതാദികളാൽ തിപ്പത-
ങ്ങക്കാലമ ഥുേക െചാല്ലീടിനാൻ 
“നിങ്ങെളന്തിന്നായിവിെട ഗുണങ്ങള-
െങ്ങാ മില്ലാതവെന തിച്ചീടു ?
തങ്ങൾ ഗുണ സിദ്ധന്മാരതാകിലു-
െമ ം തിപ്പി മാറില്ലവർ കൾളും;
ഞാേനാ ഗുണരഹിതൻ തുേലാമന്വഹം
നൂനം സിദ്ധനാേയ പുകഴാവിതും.”
ഏവം പൃഥുവചേനന വന്ദിച്ചവ-
േരവരും നിന്നതുക മുനികളാൽ 
േ രിതരായ് തിച്ചാർ മുതിർ േന്നറ്റവും
പൂരിൈതശ്വര്യ സിദ്ധഗുൈണരലം.
തൽ ക്ഷേണ തത് തി പാഠകന്മാർ മുത-
െലാെക്ക കൃതികൾ ം മുഹുര ഭൂ-
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നിർ ജ്ജരാദ്യാഖില വർ ണ്ണികൾ ം വം
സർ വാർ ത്ഥ സമ്പത് സമൃദ്ധികളും െകാടു-

ർ വരാധീശൻ കൃപയാ വിളങ്ങിനാൻ :
സർ വഗുണാലയനാൻ നൃപനങ്ങെന
സർൈവക പാലകനായിരി ം വിധൗ
സർ വരുമന്നമർ ത്ഥി െകാണ്ടീടിനാർ ;
സർ വം സഹാവരനും വിചാരി ടൻ 
ഭൂമിേയാടർത്ഥിച്ചതി ധരി ിയും
താമസിച്ച കട്ടാഞ്ഞതു കാരണം,
“നിങ്കൽ മറ ലയി മനങ്ങളി-
െന്നങ്കലേമ്പാടു നീ തന്നതിെല്ലങ്കിേലാ
സങ്കടം തീരുകയില്ല ജകൾ 
സങ്കടത്തിൽ കൃപയില്ലാത്ത നിെന്ന ഞാൻ 
ബാധിപ്പതി മടിക്കയി”െല്ലന്നതി-
േ ാധി വി ം കുഴിെയ ല ടൻ 
േവഗാെലാരുശരവും െതാടുത്താശുതാൻ 

ാഗ്ഗഭീരേത്താടു കൂെടയടു േമ്പാൾ ,
േപടികലർ പശുേവഷമായ്ച്ചമ-
േഞ്ഞാടി ടങ്ങിനാളാടൽ പൂ ർ വിയും-
കൂെട ടർ പിന്നാെല നൃപതിയും
കൂെടെയത്തീടിനാേനാടിേയാടി തം.
പെടപ്പരെക്കപ്പലദിശയിങ്കലു-
േമാടിത്തളർ െന്നാരാധാരമില്ലാഞ്ഞവൾ .
പിെന്ന ഥുവിെനത്തെന്ന നമസ്ക്കരി-
ച്ചന നമന േവേഗന െചാല്ലീടിനാൾ :-
“മന്നവ! സർ വധർ മ്മജ്ഞനാം നീ ജഗ-
ത്തി ഗുണങ്ങൾ വരു വാനല്ലേയാ
വന്നവതീർ ണ്ണനായു കൃപാലുവാ-
കുന്ന ഭവാനിങ്ങപരാധെമന്നിേയ
നിേന്നാരഗതിയാേയറ്റമുഴേന്നാരു
തന്വ്യാ ഭവാെനാഴിഞ്ഞിെല്ലാരാധാരവും
എെന്താരപരാധെമങ്കലാമ്മാറുക-
ണ്ടന്തേര മാം വധിച്ചീടുവാേനാർ ?
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ചിന്തിക്കിെലങ്കെലാഴിെഞ്ഞവിടത്തിലി-
ജ്ജ ക്കെളവ രക്ഷി െകാ ?
പ പാതാേള മറച്ച പന്നിയായ്
കണ്ടകെനെക്കാ െകാ േപാെന്നെന്നയും
കുണ്ഠത തീർത്തിരുത്തിപ്പരിപാലിച്ച
െകാണ്ടൽ വർ ണ്ണ േഭാപാലയേമലിലും”
െതാണ്ടവിറ കരഞ്ഞഴൽ േതടിനി
ന്നിണ്ടൽ മുഴു പശുരൂപിണി ഭൂമി
വാ കളിങ്ങെന േകട്ടവൾ ത ഖം-
േനാക്കിച്ചിരി േകാപി നൃേപ നും
െചാല്ലിനാ”െന യും ന നന്നി നീ
െചാല്ലിനാെലൻ വശയല്ലാത നിെന്ന ഞാൻ 
െകാ വാെനല്ലാർ മാ യമായുള്ള-
തേല്ലാത്വദന്നെമ ള്ളതതിെന നീ
നിങ്കൽ മറ ലയിപ്പിച്ച കാരണം
സങ്കടമുണ്ടിജ്ജഗദ്വാസികൾ െക്കല്ലാം
എന്നാലഖിലർ മുണ്ടായ സങ്കടം
നിെന്ന വധിെച്ചാഴിച്ചി ഞാെന െട
േയാഗബേലന പഞ്ചം ഭരിപ്പനി-
ങ്ങാകുലേമതുെമനിക്കില്ലതിെനേടാ?
േകെള” ടൻ പൃഥു െചാന്നതു േകട്ടകം-
കാളെയരിഞ്ഞഴൽ പൂ തന്മാനേസ
ഭീതിനേടതിലുേമറ്റം വളർന്നതി-
നീതിമാെനെത്താഴുതാശു െചാല്ലീടിനാൾ 
“അന്നം സകലർ മാ യമായുള്ള-
െതന്നരുൾ  െചയ്തതവ്വണ്ണമല്ലാെതയായ്
വന്നിതിെങ്ങങ്കലധർ മികൾ െക്കന്നിമ-
റ്റന്നാദി സമ്പത് സമൃദ്ധിയില്ലാർ േമ;
സജ്ജനം നിഷ്കിഞ്ചനരായളവേഹാ!
യജ്ഞാദി കർ മ്മങ്ങെളാെക്ക മാ തുേലാം
തത്കാരണാെലാഴി ഹവിർ ഭാഗങ്ങ-
െളാെക്കെയല്ലാർ െമന്നാകയാൽ ഞാൻ തദാ
സംഹരിച്ചീടിേനേനാഷധിവർ ഗ്ഗെമ-
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ന്നീവണ്ണമു പരമാർ ത്ഥെമാക്കേവ
നീയറിഞ്ഞിത്ഥെമല്ലാമുപായങ്ങളാൽ 
മായെമാഴി ൈകെക്കാെണ്ടങ്കിൽ േമലിലും
കീഴിെലേപ്പാെല നടത്തിയിരു ക.
പാഴായ് ചമയാെത ധർ മ്മനീത്യാ ചിരം”
ഭൂമിതൻ വാ കളിങ്ങെന േക ടൻ 
ഭൂമീശ്വരനാം പൃഥുവഥ തൽ ക്ഷേണ
മാനുഷർ ക്കാദ്യനായീടും മനുവിെന
താെനാരു വത്സനാക്കിെക്കാ തൻ ൈകയിൽ 
േമാദം കലർ േന്നാഷധികെളെയാക്കേവ.
സാദരം െചേമ്മ കറ െകാണ്ടീടിനാൻ
േകവലെമന്നതു ക മ ള്ളവ-
േരവരും തത്തദു കൃതാർത്ഥങ്ങെള
േപാതങ്ങളായ് ധാനന്മാെരയും േചർ 
നൂതമായ് കറന്നീടിനാെരാെക്കയും.
വാഗീശവത്സമാേയാജ്യമുതിർ ഷി-
മാർ കറന്നാരി ിയങ്ങളിൽ ഛന്ദാംസി;
േദവകളി െന വത്സമാക്കി ധാ
മാവിർ  ദാ കറന്നാർ സുവർ ണ്ണീകൃേത
ഭാേജന ദാനവർ  ാദനാലേയാ-
ഭാേജന മദ്യം കറ െകാണ്ടീടിനാർ;
ഗന്ധർവ്വന്മാരേഹാ വിശ്വാവസുവിെന-
ബ്ബന്ധി ടൻ കറന്നീടിനാർ ഗാന്ധർവം
പാേങ്കരുേഹ-ര്യ മ് ണാ പിെന്നപ്പിതൃക്കളും
മൺ കലം പച്ചയിൽ കവ്യം കറന്നിതു
സിദ്ധന്മാരക്കപിലാചാര്യെനേച്ചർ 
നിർ ത്തിക്കറ േഖ ക നാസിദ്ധിയും
മായാവികൾ മയനാലന്തർ ദ്ധാനവും
മായാമയം മറന്നാരേഹാമായയിൽ ;
േ തപിശാചഭൂതങ്ങൾ ഭൂേതശെന-
േപ്പാതമാെയ്ക്കാ മുേണ്ഡനാപി രക്തവും;
സർ വനാഗങ്ങളും തക്ഷകനാൽ വിഷം;
തത് കാേരണ യവസം പശുക്കളും;
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േഗാവൃക്ഷത്താൽ കറന്നാർ വടംവത്സമായ്
ഏവം പയ കറ തരുക്കളും;
പർവ്വതങ്ങൾ തുഷാരാ ി വൽ േസന തത്-
സർവ്വധാതുക്കെളയും കറന്നീടിനാർ .
ഏവെമല്ലാവരും തത്തത്സ്വജാതിയി-
േലവം ധാനെമന്നാലവതെന്നയും
േപാതമായ് തത്തദുചിതപാ ങ്ങളി-
േലേതതു േവണ്ടെതല്ലാം കറന്നീടിനാർ .
ഇങ്ങെന സർ വരും തങ്ങൾ േവ ന്ന
ത കറ െകാേണ്ടാരു േശഷം തദാ
പിെന്നദ്ധരി ിെയയാശ്വസിപ്പി ടൻ 
മുന്നമിരുന്നവണ്ണം സസിപ്പി താൻ .
കു ം മലയും കുഴിയും മുഴകളും
ഒ േപാേല നിരത്തിച്ചമച്ചീടുവാൻ 
ത െട വി ം ധരി െകാെണ്ട േമ
മന്നവനാഹന്ത! നീേള നട ടൻ 
െചേമ്മ ഗിരികൂടവൃന്ദങ്ങെളാെക്കയും
അമ്മാനേവ ൻ ധനുഷ്പദാേ ണ താൻ 
കുത്തിത്തകർ െപാടി നിരത്തിനാൻ;
ഒെത്താരുമി നിരന്നിതു ധാ ിയും
മിക്കതുമന്നതു ക മുതിർ ട-
െനാെക്കെക്കാടുത്താനവരവർ ക്കായ് മുദാ.
സസ്യസംപൂർണ്ണയായ് വന്നിതു ധാ ിയും
തസ്യ തൈസ്യവ ഹിതയായനുദിനം
വർ ത്തിച്ചിത ഥിവീശഗുണങ്ങളാൽ 
നിത്യസുഖം പൂണ്ടിെതാെക്ക ജകളും
അങ്ങെന െച ന്ന കാലം നരവര-
നെങ്ങാരു വാജിേമധത്തിനാെയ്ക്കാ ടൻ 
േകാപ്പി ദീക്ഷപുക്കേമ്പാടു സം തി
താ ര്യേമാടു യജി തുടങ്ങിനാൻ .
യജ്ഞസം പൂർണ്ണസമൃദ്ധികണ്ടങ്ങതു
നിർ ജ്ജേര ൻ പരിേചാടടു ം വിധൗ
തൻ പദ ംശം വരുെമന്നശങ്കയാ
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വിഘ്നമിതി വരുത്താവെതങ്ങെന
വി തമിെങ്ങനിെക്ക ചിന്തിച്ചവ-
നുൾത്താരിലാമ്മാറു ക ി സാ തം
യജ്ഞപശുവിെനക്ക െകാണ്ടീടിനാ-
നജ്ഞാനിയാമമേര നനുക്ഷണം
കാട്ടിെക്കാടുത്തിതങ്ങ ിയുമെപ്പാഴു-
താട്ടിയടുത്താനുടൻ പൃഥുപു നും,
വി ം കുഴിെയ ലെച്ചാരു സായകം
വല്ലഭമുൾെക്കാണ്ടടുത്തടുത്താനവൻ 
നി നിെല്ല പറഞ്ഞവനങ്ങെന
െചാ ന്നതാഹന്ത! കണ്ടമേര നും
പാഷണ്ഡേവഷം ധരി െകാണ്ടീടിനാൻ.
േവഷമതു ബത! കണ്ട നൃപാത്മജൻ 
െകാല്ലാെത െമെല്ല വാങ്ങീടിനാൻ കൂടേവ
“െചാെല്ല” ന്നിത ി െചാല്ലാലവൻ പിെന്നയും
വല്ലാെത േകാപി െച ന്നളവു താൻ 
അല്ലൽ മുഴു േപടി കുതിരയും
വി ം കള മറ മണ്ടീടിനാൻ .
െപട്ടന്നതു ക ഭൂപതി പു നും
അശ്വമതിേനയും െകാണ്ടി േപാ താ-
നച്ഛെന്റ മുമ്പിലാക്കിെത്താഴുതീടിനാൻ 
പു വിദഗ്ദ്ധത ക െതളി ട-
െന യും േസ്നഹമുൾെക്കാണ്ടവനീശ്വരൻ 
േചർ പുണർ വിജിതാശ്വെന േപ-
രാസ്ഥയാ താൻ വിളിച്ചീടിനാനക്ഷേണ.
പിെന്നയും പാരം െകാടുതായ്ച്ചമഞ്ഞിരുൾ -
തന്നിൽ വന്നി ൻ പരിേചാടുതാന്തെന
വാജിയും ക െകാേണ്ടാടിനാന ിയും
വ്യാജെമാഴി കാട്ടിെക്കാടുത്തീടിനാൻ 
േകവലേമവം പലതൂടയും െച
ഭൂവരനന്ദനൻ വീ െകാണ്ടീടിനാൻ.
അ േദേവ നാലാ ധൃതമായതാ-
കുന്നേതാേരാ പാഷണ്ഡ േവഷങ്ങൾ േപാൽ .
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മന്നവനിങ്ങെന െചയ്ക േദേവ െന-
െക്കാെന്നാഴിെഞ്ഞ മയയ്ക്കയിെല്ല താൻ -
തെന്നധനു ം കുഴിെയ ല ടൻ 
വഹ്നികീലാസമമാെയാരു ബാണവും
സന്നാഹേമാടു െതാടുത്തടുത്താനതി-
ഭിന്നൈധേരണ പാഞ്ഞാനമേര നും
ഖിന്നരായന്നതുക മുനികളും
മന്നവെനെച്ചറുത്താശു െചാല്ലീടിനാർ:-
“എെന്തേടാ! നീ തുട യാഗാന്തേര?
തത്പശുെവന്നിേയ മെറ്റാരു നി ഹം
േയാഗ്യമാേമാനമുെക്ക” ന്നവർ സാദരം
അ ഭാേഗനി െചാന്നവാക്യങ്ങളും
ധിക്കരി േകാപാലടു ം നൃപൻ 
വി മം െചേമ്മ സഹിക്കരുതായ്കയാൽ 
തദ്വശമായുടനഗ്നൗ ഹുതം െചയ്ത-
ത െപാറു െതേന്നാർ നിൽ ം വിധൗ
പുഷ്കരസംഭവൻ ത്യക്ഷനായ് മുനി
മുഖ്യേരാടു നൃപേനാടു മരുൾ െച
“നിങ്ങളിവിെട ടങ്ങിയ കർമ്മമി
ന്നി നാരായണൻ താൻ സാദിക്കിേല
വ കൂടുഫലമക്കരുണാനിധി
തന്നംശമായതമേര നും ദൃഢം
നിർമ്മലനാമവൻ തെന്ന ഹതി െച
തന്മനേസ്താഷം വരു ന്നെതങ്ങെന?
സം മമേ നിനവുകളിത്തരം
ജംഭൈവരിക്കഭയം െകാടിത്തിന്നിേപ്പാൾ
യാഗം സമർപ്പിക്ക ഭൂപതിേ ഷ്ഠനു
ഭാഗേധയാൽ വരും തത് ഫല ാപ്തിയും,
ൈവരം കള സുേര നും ഭൂപനും
ൈസ്വരമാെയാന്നിച്ചിരി”െക്ക നാ ഖൻ 
താനരുൾ െച വിശ്വസിച്ചാദരാൽ
മാനേവ ൻ സമർപ്പിച്ചിതു യാഗവും;
േദവകെളല്ലാം സാദിച്ചരചനു
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േകവലം തത്ഫലവും െകാടുത്തീടിനാർ.
നാരായണനും സന്നനായ് മാനവ-
വീരനിൽ കാരുണ്യമുൾെക്കാണ്ടരുൽെച്ച
“ഭൂപതിവീരാ! നിന ശത തു
സാഫല്യമാഹന്ത! വ കൂടും ദൃഢം.
േദേവ നു നിേന്നാടു സഖ്യത്തിനി-
ന്നാവിർഭയം കലർ ന്നി നിന്നീടു .
നീയവനിൽ സാദിേക്കണമിന്നിനി
മായാ മദ്വിഷഭാവം കളക േത,
ശുദ്ധാന്തബുദ്ധികളായുള്ള സാധുക്ക-
ളുത്തമന്മാെരയുപ വിപ്പീലേല്ലാ.
ദുർ ജ്ജനധർ മ്മമതായതുസന്തത-
മിജ്ജനങ്ങൾക്കതു േയാഗ്യമെല്ലാ േമ,
േദഹാഭിമാനികൾ ള്ളതേ മഹാ-
േമാഹാദി രാഗേദ്വഷങ്ങളനുദിനം;
േദഹമേല്ലാർക്കിൽ നിത്യാർത്ഥമാകുന്നതി-
ങ്ങാഹന്ത! േകവലമാത്മാപര ഹ്മം;
േബാധം െതളിഞ്ഞഷ്ടരാഗങ്ങൾ വി തൽ 
സാധനരമ്യ പദം ഭജിച്ചീെടെടാ!
‘രാജ്യപരിപാലനാചാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ
പൂജനിയാകാരമായ് വരുന്നാകിേല
േകവലം തത് ജാവൃന്ദവുെമാക്കേവ
പാവനാചാരസന്മാർഗ്ഗികളായ് വരു.”
തത് ജാവൃന്ദങ്ങൾ െചയ് വെതല്ലാറ്റിലും
ഷഡ്ഭാഗമു രാജാവിനു കൂടേവ.
നിത്യമെതല്ലാമകെമ വിചാരി
വ തയാ പരിപാലി െകാൾക നീ.”
സത്യസ്വരൂപി സനാതനനിങ്ങെന
തത്ത്വാർത്ഥെമല്ലാമരുൾ െച നി തി-
ന്മേദ്ധ്യ സുേര നും േദവസമൂഹവു-
െമാ പൃഥുവിെനക്ക സംഭാവിച്ചാർ;
ചിത്തം െതളിഞ്ഞവനീശ്വരനി െന
സദ്യഃപിടി മുറുെകത്തഴുകിനാൻ
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സഖ്യവും െച െകാണ്ടാരവർ തങ്ങളി-
െലാെക്കക്കളഞ്ഞിതു കീഴിെല ൈവരവും.
തൽക്ഷണം ീതനായ് നിൽ ം ജഗന്മയ-
നക്ഷമാവല്ലേഭ ാദികൾ തെമ്മയും
സു ീതനായങ്ങനു ച്ചാകിലു-
മ ഥിവീശവിേയാഗത്തിേനതുേമ
ശക്തനല്ലാെത നിൽ ം ജഗന്നാഥനിൽ
ഭക്തി കലർന്നേപക്ഷിച്ചാൻ നൃേപാത്തമൻ:-
‘തദ്ഗുണകൃത്യമായാ മം തീർെന്നനി-

ൾക്കാ ണർ സ ഷ്ട്യാ നിരന്തരം
ലക്ഷ്മീകരാംബുരുഹങ്ങളാലഞ്ചിത
ലക്ഷണേശാഭകലർന്ന പാദാംബുേജ
ഭക്തിവളർെന്നാഴിയാേതാരനു ഹം
ഭക്ത ിയ! േഭാ നൽകുകേവണേമ
നിത്യമിളകാതവണ്ണ” െമന്നിങ്ങെന
പത്മനാഭസ്വാമിേയാടേപക്ഷിച്ചവൻ
നിൽ ം വിധൗ ഭഗവൻ സാദി ട
നുൾക്കനിവു െതളിഞ്ഞരുളിെച്ചതു:-
“ന നന്നിന്നിതു നി െട ഭക്തിക-
െണ്ട ള്ളേമറ്റം െതളിഞ്ഞിതു ഭൂപേത!
മന്നവ! ചിന്തിച്ചെത നീെയാെക്കയും
വ കൂടും നിനെക്കന്നതു നിർണ്ണയം;
നന്നായിരിെക്ക’ന്നരുൾ െച മാധവൻ
പിെന്നത്തൈഥവ മറഞ്ഞരുളീടിനാൻ.
വൃന്ദാരകന്മാരുമി നും ഹ്മനും
സന്നിധിേതാറും െതളി വിളങ്ങിനാർ
മന്നവനും സകേലശപാദങ്ങളിൽ
ത്തേന്ന സമർപ്പി െകാണ്ടാനഖിലവും.
സർവേലാകങ്ങളിലും പരിപൂജ്യനായ്
സർവഭൂേലാക വരനവനാെല
സർവേലാകങ്ങളും സ തി േമൽ േമൽ
സർവദാ സർവകാലം വിളങ്ങി തുേലാം.
സർവജ്ഞനാം നേരേ ാത്തമനങ്ങെന
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സർവം സഹാവി പാലനം െച ന്നാൾ
സർവ്വേദവ സാദാർത്ഥായ േകവലം
ദിവ്യനായ് താെനാരു സ മാരംഭിച്ചാൻ.
സ ദീക്ഷാ തം പൂ മഹീവരൻ
സ ക്കെളാെക്ക വെന്നാ കൂടും വിധൗ
സൽക്കാരപൂർവമവെര വന്ദി തത്-
സഖ്യഭാേവന മന്ദം പറഞ്ഞീടിനാൻ
“ഞാൻ പറയുന്നതു േകൾപ്പിെനല്ലാവരും
മാം തിൈദവെമന്നിങ്ങെന സന്തതം
ക ിച്ചിതു ധർമ്മമാർഗ്ഗം നട വാ-
നിേപ്പാളതുെകാണ്ടിതിങ്ങെന െചാ ;
നല്ലെതല്ലാർ ം വരു നാനുള്ളതു-
ണ്ടേല്ലാ വഴിയറിയാെത കിട .
െമെല്ലെമെല്ല ടർന്നവ്വഴിക്ക േപായ്
െച ന്നവർ ഗുണം വരും േമൽ േമൽ.
സർവ പഞ്ചവും മായയുമീശനും
സർവഗുരുവുമാത്മാവുെമാന്നായ് മുദാ
സർവസമാനമാെയാന്നി ക തൽ-
സർവം സമർപ്പി കാരുണ്യശീലരായ്
വാഴ് വിനതു പുരുഷാർത്ഥസാദ്ധ്യം നമു”
േക്കവം പറയുന്നഭൂവരൻ ത െട
േഗാവുകൾ േക സകല സാധുക്കളു-
മാവിർ ദാ ബഹുമാനി നിൽ േമ്പാൾ
ത സംഭാരങ്ങെളാെക്ക വിള മാ-
റത്യാദേരണ സനകാദികളുടൻ

ത്യക്ഷരായാരതു ക ഭൂപതി
സത്തമനൃത്വിക് സദസ്യാദികെളാടും

ത േപാത്ഥാനവും െച വന്ദി െകാ-
ണർഗ്ഘ്യപാദ്യാദികളായുള്ള പൂജകൾ
െച സിംഹാസനം േതാറുമിരുത്തിവ-
േച്ചകമത്യാ ബഹുഭക്ത്യാനരവരൻ
െചാന്നാ, “നിവിെട നിങ്ങെളഴുന്നള്ളി-
വ കാണായെതൻ പൂർണ്ണ ഭാഗ്യം ദൃഢം.”
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എന്നിവണ്ണം ശംസി വന്ദിച്ചഥ
മന്നവൻ കൂപ്പിെത്താഴുതു േചാദ്യം െചയ്താൻ:-
“എെന്താ െകാ സംസാരസമു ത്തി-
ലന്തരാവീണു നീന്തിത്തളർെന്ന േമ
തൽക്കര കാണാ സം മി ം ജന-
സങ്കടം തീരുവാെനാെന്നലുതായു ?
സേന്താഷമു രുൾ െചയ്തരുേളണേമ
സന്തതം പാലയ മാം ഭവസാഗരാൽ.
ഇത്ഥം പൃഥു വചനം േകട്ടവങ്കല-
ങ്ങത്യന്തവിശ്വാസമു ൈവധാ നും
ചിത്തം െതളി ചിരിച്ചരുളിെച്ചയ്താ-
“െന യും ന നന്നിേച്ചാദ്യമിെന്നേടാ!
ബന്ധേമാക്ഷ േബാധങ്ങെളല്ലാം ഭവാ-
നന്ധന ള്ളിലറിഞ്ഞവെനങ്കിലും
േലാേകാപകാരാർത്ഥമായി േചാദിച്ച-
താകയാൽ ഞാനതി ത്തരം െചാ വൻ
േക െകാൾ “െക മായാ േബാധങ്ങളും,
വാട്ടെമാഴി തൽ േമാക്ഷ കാരവും,
ഭാഗവതധർമ്മനീതിമതങ്ങളും,
ഭാഗേധയാബ്ധികൾ സംവാദനീതിയും,

ഹ്മാണ്ഡമായാ പഞ്ചേഭദങ്ങളും,
നിർമ്മലകർമ്മേയാഗജ്ഞാനേഭദവും,
ഭക്തിമാർ േഗ്ഗണ ഗുരുപേദശങ്ങളും,
ഭക്തിതൻ േഭദ മവിേശഷങ്ങളും,
മുക്തിയും തീർത്തരുൾ െച മുനീ നും,
ജ്ഞാേനാപേദശെത്തയും ഹിച്ചാത്മനാ
ആനന്ദവും ഹിച്ചാശു നരവരൻ
ദീനെമാഴി മുനിവരന്മാെരയും
മാനി പൂജി വാഴ്ത്തി തി ടൻ
േഭദബുദ്ധി മം തീർ നിൽ ം വിധൗ
േമാദാലനു ഹം െചെയ്തഴുന്നള്ളിനാർ.

ീസനകാദികൾ േപായ് മറേഞ്ഞാരള-
വാസുരീഭാവമേശഷമകലേവ
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നീക്കിക്കളഞ്ഞവനീശ്വരൻ യാഗവും
വാ മാനേന്ദന െചെയ്താടുക്കി തം
സർവേദവാനു ഹം െകാ ദീപ്തനായ്
സർവം പര ഹ്മണി ലയിപ്പി ടൻ
സർവദാ വാഴും നൃപെന ദിക്പാലക
സർവഗുണങ്ങൾ സം ാപ്തമായന്വഹം
സർവ ിയനായിരുന്നവൻ ത െട
യൗവനകാലം കഴിേവാളമിങ്ങെന
ൈദവശാൽ പരിപാലനം െചയ്തവൻ
സർവാ യൻ മഹാധർമ്മപരായണൻ
വാർദ്ധക്യകാേല തനയനു രാജ്യവു-
മാസ്ഥയാ നൽകി ിയയാ സമം മുദാ
കാനനം ാപിച്ചിരുന്നാൻ തപസ്സിനായ്
മാനേസ നാരായണെന സ്മരിച്ചവൻ
പഞ്ചാഗ്നിമേദ്ധ്യ മ്ഹാ ീഷ്മകാലമ-
ങ്ങഞ്ചാെത വർഷകാേല നന സദാ
സം തിതൻ കഴുേത്താളം ജലത്തിലും
കമ്പെമാഴി ശിശിരകാലങ്ങളിൽ
ഇ ിയ ാമം ജയിേച്ചകപാേദന
നി , പഴു െകാഴിയുമിലകളും
കായും കനിയും ജലവുമന്ന താൻ
വായുവുമിത്യാദ്യശേനന സന്തതം
കാമരാഗേ ാധേലാഭേമാഹാദിക
ളാേമാദപൂർവ്വമകെലക്കള ടൻ.
നാരായണ സാദാശയാ നിത്യമ-
േങ്ങാേരാ വിഷയ ൈവരാഗ്യബുദ്ധ്യാ ചിരം
ധാരണയാ തപം െച വാഴുന്ന നാൾ
കാരുണ്യവാരിധി തന്നനുജ്ഞാവശാൽ
ജ്ഞാനം െതളി ദിച്ചാത്മാനമന്വഹം
കാണായളവു ദൃഢാസനനായ് നിജ-
കായം നിവർ മൂലാധാരമദ്ധ്യസം-
േഭദാത്മകങ്ങൾ തൽക്കാരണ സർവവും
സംഹരിച്ചാഹന്ത! കാര്യങ്ങൾ കാരേണ
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സംഹരിച്ചാത്മനി മായേയയും തഥാ
േചർ ലയിപ്പിച്ച തത്പുരുഷാർത്ഥസം-

ാപ്തനായാൻ ൈവന്യനാം നൃപതീ നും.
ഏവം പര ഹ്മണി ലയി ം നര-
േദവെനക്ക ടനർച്ചിസ്സതിശുചാ.
േകവലം തൽ പരിചാരകന്മാരുമാ-
യാേവാളമുള്ളഴിഞ്ഞാശു സം ാരവും-
െച താൻ കൂെട ദഹിച്ചാൾ ചിതയതിൽ
ൈകതവെമന്നിെയ ഭർ വത്സലാ.
നാരിമാരിങ്ങെന മ ലകങ്കലി-
ല്ലാരുമർച്ചിസ്സിേനാെടത്തവർ നിർണ്ണയം.
താരാർമകൾ നിജകാരേണ േചർന്നിത;
ന്നാരായണങ്കൽ ലയി നേര നും.
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