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മുഖ്യതേപാധനൻ നാരദനന്നതി-
വിഖ്യാതനാെയഴും ാചീനബർഹിസ്സിൻ-
പൂരിലമ്മാെറഴുന്നള്ളിയേനര
സാരനായുള്ള നരവരനും മുദാ
ഭക്ത്യാ നമ തി െചെയ്തഴുേന്ന ടൻ

ീതി ൈകെക്കാ കൂട്ടിെക്കാ േപാ ടൻ
അർഘ്യപാദ്യാസനപൂജകേളമുദാ-
രാജ വരനും െചയ്തിരുത്തീടിനാൻ.
അേപ്പാൾ മഹാമുനിനാരദനാത്മജ്ഞാ-
ന േഭദങ്ങളാമ തവാണികൾ
ജ ിച്ചതുേക സംസാരൈവരാഗ്യ-
മുൾ വിലുൾക്കലർന്ന ഥിവീശ്വരൻ
ജ്ഞാേനാപേദശ ഹണത്തിലാ ഹം
മാനേസപൂ േചാദിച്ചതിനുത്തരം
െചാന്നാൻ മുനീ “െനേടാ! നൃപരീശ്വര!
മുന്നം ഭവാനാലേഹാ! ഹനിച്ചീടിന-
യജ്ഞപശുക്കൾ ഭവാെനഹനിപ്പതി-
നജ്ഞാനികൾ പരേലാക ളെരേടാ!”
എ ള്ളതിങ്കൽ പുരഞ്ജനവൃത്തമാ-
കുേന്നാരിതിഹാസവുമരുളിെച്ചയ്താൻ-
“മുന്നം പുരഞ്ജനനാം നേരേ ാത്തമൻ
ത ള്ളിലങ്ങവിജ്ഞാതസഖേനയും
വി കളെഞ്ഞാരു രാജധാനീ മുൽ -
കൃഷ്ടമായുണ്ടാ വാൻ തിരഞ്ഞീടിനാൻ
കണ്ടീലതുതനി ള്ളിൽ െതളിഞ്ഞതു-
െകാണ്ടഥപിെന്നയും നീെള നടന്നവൻ
ഖിന്നനാേയറ്റം പരവശനായുടൻ
െച ഹിമവദ്ഗിരിവരൻ ത െട
താഴ് വരയിങ്കലാമ്മാറു െതേക്ക റ-
ത്താേവാളമെമ്പാടുേനാക്കി നട േമ്പാൾ
ഒൻപതു വാതിലുേള്ളാരു പുരവരം
മുമ്പിലാമ്മാറതിലക്ഷണയുക്തമായ്
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കണ്ടാനവൻ, പുറേമബഹു േശാഭപൂ-
െണ്ടാരുദ്യാനമതിങ്കൽ വിവിധമാം

പുഷ്പസൗരഭ്യസമൃദ്ധിഗുണങ്ങളാ-
ലുൾ വിലാമ്മാറു ദർപ്പക ാന്തികൾ
വർദ്ധിതമായിരി ം േദേശാത്തേമ
സുസ്ഥലത്തിങ്കെലാരുത്തിെയേക്കവലം
നൂറുനൂറുജനങ്ങൾ സഖിമാരുമാ-
േയെറയുെള്ളാരു ബഹുഭടന്മാെരാടും
പഞ്ചഫണനാമഹിവരന്തെന്നാടു-
മഞ്ചിതയാം മേദാത്തമതെന്നയും.
ഭർത്താവിെനത്തിരഞ്ഞ നട േന്നാ-
രുത്തമയാമവെളക്ക സാദരം
ചിേത്ത മുഴുത്ത മദനപരവശാ-
ലേത്തെന്മാഴിയാെളാടാശു േചാദിച്ചിതു:
എെന്തേടാ സുന്ദരിയായ നീതാനുട-
െനന്തിനായിങ്ങെന സഞ്ചരി ന്നതും?
ആരുെട നന്ദനയായതുനീയക-
താരിൽ നിരൂപിച്ച കായെമെന്നെന്തേടാ?
ആരുനിനക്കിഹഭൃത്യരായ് േമവിന
വീരേയാദ്ധാക്കളും നാരിമാരുമിവർ?
മുന്നിൽ നട ം ഫണീ നു നാമെമ-
ന്തൻേപാടു നീ ഭുവേനശ്വരിയാകിയ
പാർവതിേയാ രമാേദവിേയാ േകവല-
മീവണ്ണമുള്ള നീ താനവരല്ലേയാ?
ഭൂമൗ നട ന്നതാകയാെല യും
േകാമളയായ നീ വീരനാെമ േട
മാനസനാഥയാെയേന്നാടുകൂെടവ-
ന്നാനന്ദേമാട രിെയ നിരന്തരം
നന്നായലങ്കരിപ്പാനുള്ള േയാഗ്യമു -
ണ്ടിന്ദിരാേദവിയുമായ് മുകുന്ദൻ പരൻ
ൈവകുണ്ഠേലാകമലങ്കരിേച്ചതുെമാ-
രാകുലെമന്നിേയ വാഴുന്നവണ്ണേമ
എെന്നയും വ െകാണ്ടി രിതെന്നയും
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നന്നായലങ്കരിേക്കണം മേനാഹേര!
നിെന്നയും വ െകാെണ്ടെന്നെപ്പാരുന്നിതു
കന്ദർപ്പെനന്നതിനിന്നിനി നി െട

ീളയാ സാകമവനതമാകിയ
േമളമുഖാംബുജം കാട്ടി രക്ഷിക്ക മാം”
ഇത്ഥം പറയും പുരഞ്ജനേനാടുട-
െന യുമത്യാദേരണ പുരഞ്ജനി
െചാന്നാൾ “പുരുേഷാത്തമനായിരി ന്ന
നിേന്നാടു ഞാൻ പറയാമിതി ത്തരം.
ഉല് പാദകനായതാതെന ഞാെനെന്റ
ചിേത്ത ധരിച്ചിരി ന്നതിേല്ലതുേമ!
ഇസ്ഥലത്തിങ്കൽ വെന്നത്തിേയ നി ഞാ;-
നി ീജനങ്ങെളല്ലാം സഖിമാരേല്ലാ;
നിത്യമിക്കാണായ്ച്ചമഞ്ഞ പുരുഷരു-
മ മമ സഖന്മാെരന്നറിക നീ,
ഞാനുറ ം െപാഴുതും പുനരന്തരാ
നൂനമുണർന്നിരി ം വിധിയിങ്കലും
താനി രിപരിപാലിച്ചിരിപ്പവ-
നാനന്ദമുൾെക്കാണ്ടിവൻ ഫണീേ ാത്തമൻ.
എന്നിങ്ങെനയുള്ളെതൻ പരമാർത്ഥമി-
ന്നിെന്നയിെങ്ങത്തിച്ചതീശ്വരാനു ഹം-
തേന്ന, വിഷയങ്ങളിലിച്ഛിച്ചിരി ന്ന
നിെന്നയനുഭവിപ്പിപ്പെനനി ള്ള
ബ ക്കളുമായനുഭൂതസിദ്ധനാ-
യന്ധതെയന്നിേയ നിത്യസുഖാന്വിതം
എേന്നാടു േചർന്നി രിയിൽ നൂറ്റാ വാ-
െഴ്ക േതാന്നീടുകിൽ നന്നായ് വരും ദൃഢം.
നിെന്നക്കണേക്ക സദൃശരായാെരയും
മന്നിടത്തിങ്കൽ ഞാൻ മ കണ്ടീെലേടാ!
ധർമ്മാർത്ഥകാമേമാക്ഷാനന്ദസന്തതി-
ധർമ്മയശ രമാം ഗൃഹസ്ഥാ മം
േദവകൾ മൃഷികൾ ം പിതൃക്കൾ
േമവം മനുഷ്യഭൂതങ്ങൾ മാ യം.
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േകവലമീഗൃഹസ്ഥാ മെമന്നറി-
ഞ്ഞാവിർ ദാ ബത! സാധി െകാ വാൻ
വീര്യബലാദ്യംഗസൗന്ദര്യമാദിയാം
കാര്യഗുണങ്ങൾ േചർന്നീടും ഭവാെന ഞാൻ
സൂനം വരി ന്നതുണ്ടിതു ണങ്ങൾ േചർ-
ന്നാനന്ദവാനായ നിെന്നയുേപക്ഷിപ്പാൻ
മാനേസ േതാ കയിെല്ലാരുത്തി ”െമ-
ന്നാനന്ദവാണികളാൽ മിപ്പി ടൻ
െച പുരഞ്ജനൻ തെന്നവരി സം-
പൂർണ്ണേമാേദന പുരഞ്ജനിയും തമ്മിൽ,
ദമ്പതിമാരായ് രിയിലകം പു
സ തിനൂറ്റാണ്ടിരുന്നാർ സുഖാന്വിതം.
അങ്ങെനയുള്ള പുരിേക്കഴുവാതിലു-
ണ്ട യര താഴ ര ം േഭാ!
മംഗളമായതിലൂെട നട ട-
െന ം നട ം പുരഞ്ജനൻ ത െട
ഭൃത്യജനങ്ങളുമാെയാരുമി െകാ-
ണ്ടത്യന്തമാഹന്ത! െവേവ്വെറയും തദാ,
നിത്യമതില വാതിൽ കിഴ ഭാ-
ഗ വാേമതരദിക്കിേലാേരാെന്നേടാ!
പശ്ചിമഭാഗ ര ം പുനരതി-
ലിച്ഛാവേശന പുരഞ്ജനൻ താനവൻ
ഖേദ്യാതെയ മാവിർ ഖിെയ ള്ള
വാതിൽദ്വയാേന്ത, കിഴ ദ മാെനാടു-
കൂെട റെപ്പ വി ാജകനാമ-
മീടുന്ന രാജ്യമട ന്നിതന്വഹം.
േകവലമങ്ങവറ്റിന്നടുെക്ക േലാ-
േമവ, നളിനിയുമന്യാപി നാളിനീ
ര വാതിലതിലൂെട പുറെപ്പ -
െകാണ്ടവധൂതസഖേനാടുേചർ ടൻ
സൗ രഭമാകിയ രാജ്യമടക്കി വൻ-
പൂജ്യമാം മുഖ്യയാം വാതിലൂെട തഥാ-
െച രസജ്ഞവിപണരിരുവേരാ-
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െടാന്നി െകാ ബഹുദനനാമവൻ
അന്വഹമാപണമായ രാജ്യം മുദാ
തന്നാലടക്കിവാഴു നിരന്തരം
െത ം വട ം പിതൃേദവഭൂക്കെള-
െന്നാെക്ക സിദ്ധങ്ങളാം വാതിലൂെടേപായ്
പു തധരനായ സഖിെയാടും
ദക്ഷിണ പാഞ്ചാലവും പുനരന്യഥാ-
െചാെ ാ മുത്തരമായ പാഞ്ചലവു-
മേപ്പാെല രാജ്യങ്ങൾ ര മട .
പിെന്നയപ്പശ്ചിമമാം വാതിലൂെടേപ്പായ്-
െച്ച പുറെപ്പ ദുർമ്മദന്തെന്നാടും
കൂെടക്കലർ ടൻ ാമ്യകെമ േപ-
രാകും മഹാരാജധാനിയട .
പാേട നിര്യതിയൂെടെച ലുബ്ധക-
േനാടും മഹാൈവശസെമന്ന രാജ്യവും
േനേര മുതിരുന്നട പുരഞ്ജനൻ.
പാരിലുപസ്തരനിർവാ കളാകും
പൗരവരേരാടുെമാന്നി സന്തത-
േമാേരാേരാ കർമ്മങ്ങളാചരി ന്നതും.
േകവലമന്തഃപുരഗതനാകില-
ങ്ങാവിർ ദാ വിഷൂചീനേനാടും തഥാ
വാണു ഞായം; സുതദാരാലയാദിഭിർ-
മ്മാേനന േശാകേമാഹങ്ങളുൾെകാണ്ടവൻ
കാമിനിയാകും പുരഞ്ജനിതൻ വശ-
േ മബേന്ധന താനങ്ങവൾ െചയ് വതും-
കൂെടപ്പരിേചാടു െച ന്നിതന്വഹം
കൂടിയാലങ്ങെന വ കൂടും ദൃഢം.
അങ്ങെനയുള്ള പുരഞ്ജനനാമവ-
ന ടേന മുതിർന്നാഹന്ത! േകവലം
പഞ്ചാശ്വമായിപ്പരിചിൽ ദ്വിച മാ-
യഞ്ചിതമായെകാടിമരം മൂ മായ്,
സം തി ബ രമെഞ്ചാരു വായ്ക്കയ-
രിമ്പം കലർെന്നാരു സാരഥിതാനുമായ്
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ഏകരേഥ ര കൂബരമായുധ-
മാകുലെമന്നിേയ േകവലമ മായ്
ഏഴുവരൂഥങ്ങേളാടുെമാരുമി
േകാഴെയാഴി െപാൻെകാണ്ടലം കൃതമായ്,
േമവുന്നേതർേമൽക്കേരറിക്കവചവും
േകവലം പൂണ്ടാവനാഴികയും െകട്ടി
ഏകാദശാക്ഷൗഹിണിപ്പടേയാടുേചർ-
േന്നകദിേന പഞ്ച സ്ഥമ്മഹാവനം

ാപി നായാ ടൻ തുടങ്ങീടിനാ-
നാപൂർണ്ണഗർേവണ ഭാര്യയുെമ്മന്നിേയ
കാനനത്തിങ്കൽെപ്പരുമാറിനിന്നതി-
ദീനനായ്േപ്പാ തന്നാലയം േമവിനാൻ.
സ്നാനവും െചയ്തശനാദികളും കഴി-
ച്ചാനന്ദകുൾെക്കാണ്ടലംകരി ള്ളവൻ-
താന രഞ്ജനിെയക്കണ്ടതില്ലയാ-
ഞ്ഞാനന്ദവും കുറഞ്ഞന്തഃപുരത്തിങ്കൽ
കാണായ നാരികേളാടാശു േചാദിച്ചാ-
“േനണാക്ഷിമാേര! സുഖമല്ലീെയല്ലാർ ം?
ഇ പുരഞ്ജനിതാെനാഴിഞ്ഞാകയാ-
ലിങ്ങെന മങ്ങിയെതന്തിന്നിലയനം?
മംഗലശീലതാെന േപായാളവ-
ളംഗനമാേര! പറവി”െനന്നിങ്ങെന
സംഗതിയായവൻ േചാദിച്ചതിന്നഥ
മംഗലാപാംഗികളും പറഞ്ഞീടിനാർ:-
“ഞങ്ങേളാ രാജ വര! േദവീനിന-
വങ്ങകതാരിെലെന്തന്നറിഞ്ഞീലേഹാ!
െച െവറും നില കിട
മന്നവ! േകൾ” െക്കന്നവർ പറയും വിധൗ
െച പുരഞ്ജനൻ താനും പുരഞ്ജനി
തന്നിെല േസ്നഹപരവശേചതസാ
നന്നായ്പ്പറഞ്ഞനുനയിപ്പിച്ചവൾ-
തെന്ന ളിപ്പിച്ചലങ്കരിപ്പി ടൻ
െചേമ്മ ഭുജിപ്പി തമ്മിൽപ്പിരിയാെത
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നിർമ്മായമാലിംഗനാദിഭിരന്വഹം
രാപ്പകലുമറിയാെത രമി െകാ-
ണ്ടാത്മ സുഖം പൂണ്ടിരുന്നാനനുദിനം.
അക്കാലമായിരത്തിേന്മെലാരുനൂറു-
മക്കളുമൻേപാെടാരു നൂെറ്റാരുപതു
കന്യകമാരും ജനിച്ചവർതെമ്മയ-
ങ്ങന നേമാേദന പിെന്ന രഞ്ജനൻ
ശിക്ഷയാെചേമ്മ വളർ േവൾപ്പിച്ചിത-
െങ്ങാെക്കെക്കാടുത്തിതു കന്യകമാെരയും.
പു രവർ മുണ്ടായിതനവധി
സ ങ്ങളും െച കീർത്ത്യാ സുഖിച്ചവൻ,
പു മി ാദികേളാടു േചർന്നങ്ങെന
നിത്യമിരി ന്നാളൻപതിന റം
വത്സരം െചന്നളവാപ കാലവു-
മത്യന്തമാഹന്ത! വന്നടു ബലാൽ.
ചണ്ഡേവഗാഖ്യാനാംഗന്ധർവന ഞാൻ
നന്നായ് െവളു ള്ള മു റ്ററുപതു
ഗന്ധർവന്മാേരാടു കൂടേവ വ ട
നന്ധനായുൾല പുരഞ്ജനന്ത െട
നല്ല പുരെത്തെച്ചറുത്തീടിനാനവൻ
െമെല്ല ജാഗരനായ നാേഗ നും
തുല്യരംഗന്ധർവന്മാേരാടുെമാന്നി
വല്ലഭേമാടു നൂറ്റാ യുദ്ധം െചയ്താൻ.
അന്നവസാേന ബലക്ഷയ കാരണാൽ
തന്നിൽ വിേവകം കലർന്ന പുരഞ്ജനൻ
ചാരുപുരഞ്ജനിയിങ്കൽ മുഴുെത്തഴും
പാരവശ്യം െകാ മന്ദമായ് േമവിനാൻ
പിെന്നയഗ്ഗന്ധർവന്മാർ തുണയി
വ കൂടി കാലേദവതനൂജയും
മുന്നമവെളാരു ഭർത്ഥാവിെനത്തിര-
ഞ്ഞന നകാലമാഹന്ത! േലാകങ്ങളിൽ
എ ം െപരുമാറിനാളവൾ ദുർഭഗ-
െയന്നതുെകാണ്ടാരുമാദരിച്ചീലേപാൽ.
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പണ്ടവെള രുവാം നേരേ ാത്തമ-
നിണ്ടൽ പൂണ്ടാശു ധരിച്ചാനേനകം നാൾ
കുണ്ഠത തീർ വരവും െകാടുത്തവൾ
രണ്ടാമതും സത്യേലാക നിന്നി -
േപാ വെന്നെന്ന വരിപ്പതിന്നായി -
േചർ നിേന്നറ്റമത്യാ ഹിച്ചീടിനാൾ.

ഹ്മചര്യാപരനായ ഞാനന്നതു
സമ്മതിച്ചീലതുെകാണ്ടവേളറ്റവും
േ ാധം കലർെന്നാേരട മിരിക്കരു-
താതവാെറെന്നശ്ശപിക്കയും െച ടൻ
േപാരുമവെളൻ വേചാമാർഗ്ഗേഹതുനാ
സാകം ഭയന്നാമകനാം യവനെന
ഭർത്താവാെയ്കാൾവതിന്നാ ഹമുൾക്കലർ-
ന്ന യവനാധിപേനാടു െചാല്ലിനാൾ:-
“നിെന്ന വരിപ്പതിനാെയ്ക്കാ ഞാനിഹ
വ നിേന്നൻ േലാകവൃത്തിെകാ ം ശാ
നിർണ്ണയം െകാ ം നിഷിദ്ധമല്ലാതേത
േകൾക്കയുമാശു െകാടുക്കയും േവണെമ-
ന്നകയിൽ ഭ നായ് േമവിന നിെന്ന ഞാൻ
േസവിക്കെച ന്നെതന്നിൽ മുഴുത്തദ-
യവുള്ളിലുണ്ടാകേവണ”െമന്നിങ്ങെന
കാലകന്യാവചനം േക നിന്നിതു
കാലേമ േദവരഹസ്യസിദ്ധാശയാ
ഹാസപൂർവ്വം യവനാധിപൻ െചാല്ലിനാ-
“നാസുരിയായ നിന ഞാൻ മുന്നേമ
ഭർത്താവിെനയു ക ിച്ചിരി ന്നി-
ത നീ ദുർഭഗയാകയാെല േമ
ൈകെക്കാൾകയില്ലയങ്ങാദരാൽ മാനുഷ-
െരാെക്ക മറ നിന്നേമ്പാടനുദിനം
നന്നായനുഭവിച്ചാലും പിരിയാെത
നിന്നീടുമങ്ങിവൻ ജ്വരെന െട
േസാദരി നീ നിങ്ങൾ തങ്ങളിരുവരും
ഞാനും ഭയങ്കരമായ പടയുമായ്
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കാനേന കൂെട നടപ്പനെങ്ങ േമ,”
എന്നിങ്ങെനയവൻ െചാല്ലിനിന്നങ്ങവൻ-
ത െട ൈസനികമേദ്ധ്യ സഹജനും
കാലകന്യാവുമായ് േമദിനിയിങ്കല-
ക്കാലം െപരുമാറിനിന്നവർ െമല്ലേവ.
വ പുരഞ്ജനെന രെപാങ്ങിന
മന്നവൻ തൻപുരെത്തെച്ചറുത്തീടിനാർ.
അന്നവിെടക്കലഹത്തിൽ ജാഗരി
യുന്നതെന യും ഖിന്നനായാൻ തുേലാം
എന്നതുെകാണ്ടളേവ കാലകന്യക
െചന്നകം പു പുരഞ്ജനൻ തൻപുരം
ത െട പാട്ടിലാമ്മാറടക്കീടിനാൾ,
െച ചുഴ കൂടി യവനന്മാരും.
ത രിപീഡകളാേല പുരഞ്ജന-
നുൾ വിേലറ്റം പരിതാപയുക്തനായ്
നിത്യമക്കാലകന്യാവിനാെല യു-
മത്യരംമലിംഗിതനായ് ചമകയാൽ,
േതേജാവിഹീനനായ് േമാഹി ഗന്ധർവ്വ-
രാജയവനന്മാരാൽ ഹൃതൈധര്യനായ്
േപാരും നൃപതി ബഹുമാനഹീനരാ
േയാരുതനയദാരങ്ങേളയും ക-

ൾത്താരിലുണ്ടാെയഴും വിേവകങ്ങളാൽ
തൽ തികർമ്മമാഹന്ത! കാണാ ട-
നെപ്പാഴുതിച്ഛകൂടാെത രാജ്യെത്തയും
വി കള പുറെപ്പടുവാെനാരു-
െമ്പട്ട പുരഞ്ജനെനക്ക േകവലം

ജ്വരാനാം ഭയ ാതാഭയ ിയം
വിശ്വാസമുൾെക്കാ െചയ്കയിലിച്ഛയാ
തൽ പുരി ചു സംഹാരം തുടങ്ങിനാ-
നെപ്പാഴുത രീപാലൻ ജാഗരൻ
ചിേത്ത മുഴുത്ത പരിതാപയുക്തനാ-
യത്തേലാേട വിേയാഗത്തിനാരംഭിച്ചാ
തത്സസമേയ പരിപീഡിതനാം നൃപൻ
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വത്സങ്ങളിലും ണയിനി തന്നിലും
സക്തികലർ വിചാരം തുടങ്ങിനാ-
നിക്കാലമ ഞാൻ െപായ്ക്കളഞ്ഞാലിനി
മൽ സുതന്മാർ ം കുടുംബിനി ം പുനർ-
മ്മി ങ്ങളായവർെക്കെന്താരന്യാ യം?
ഇങ്ങെനയുള്ള വിചാരം പുരഞ്ജന-
നങ്ങകതാരിലുൾെക്കാണ്ടിരി ം വിധൗ
നിന്നഭയൻ യവനന്മാരുമായ് മുതിർ-

ന്നതനാമവെനപ്പിടിച്ചഞ്ജസാ
ബന്ധി െകാണ്ട േപാക ടങ്ങിനാൻ;
ബ ക്കളും സുതദാരങ്ങളും ദൃഢം
സന്ത്യജിച്ചീടിനാരാഹന്ത! കൂടേവ
സന്തതപാലനടങ്ങിനാൻ നാഗവും,
മുേന്നകണേക്ക പരിക്ഷീണമായിതു
മന്നവൻ തെന്നയും ദുർഗ്ഗമാർഗ്ഗ െട
െകാ േപാകുെമ്പാഴുത പുരഞ്ജനൻ
പണ്ടേഹാ! തന്നാൽ ഹതങ്ങളായ് േമവിന-
ദുഷ്ടപശുക്കളാെല യും ദണ്ഡങ്ങൾ
കഷ്ടതരങ്ങളനുഭവിച്ചീടിനാൻ;
മ മേനകദുഃഖങ്ങളനുഭവി-
േച്ചറ്റമില്ലാെത പീഡിച്ചാെനാേരാവിധം‘
കാലധർമ്മാൻ സമയമായീടിന-
കാലസ്മരണനിമിത്തമായങ്ങവൻ
താനും മേദാത്തമനായ് ജനി ടൻ
മാേനന ൈവദർഭിയായ് ചമ മുദാ-
പാണ്ഡ്യാധിപൻ മലയധ്വജൻ കീർത്തിയും
പൂ ഭൂഭൃ ക്കൾ തെമ്മെയല്ലാെരയും
തന്നാൽ ജയി െമതിയടിവീര്യമായ്
നിന്നവൻ േവ െകാണ്ടന്നവൾ തന്നിേല-
നിന്നതി സുന്ദരിയായുളവാെയാരു
കന്യകയ്ക്കങ്ങനുജാതരാേയഴുേപർ
വ ളരായവർ ദ്വിഗ്വിഷയങ്ങേള-
നി മധിപതിമാരവർ, ത െട
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നന്ദനജാതങ്ങളായ്പ്പതുപ്പ േകാ-
ട ന്നതന്മാരവർകൾ ളവാകിയ
സന്തതിെകാ ഭൂമണ്ഡലേമഴുെമാ-
രന്തരെമേന്യയനുഭവിച്ചീടു ;
സന്തതം മന്വന്തരങ്ങൾ മുഴുവേന
സ ഷ്ടരായ് മലയദ്ധ്വജപു ിെയ-
സ്സം േമാദാലഗ്സ്ത്യൻ േവട്ടവൾ തന്നി-
ലൻേപാടുകൂെട ദൃഢച തൻ തെന്നയും
സ തി താൻ ജനിപ്പിച്ചാനവൻ പു -
നൻെപഴുമീദ്ധ്മവാഹൻ മലയദ്ധ്വജൻ
മുേമ്പ ഭഗവദാരാധനത രൻ
കമ്പെമാഴിഞ്ഞതിലിച്ഛയാ സാദരം
ഭൂമണ്ഡലം സുതന്മാർ െകാടു ടൻ

ീമാൻ മഹാവി പാദഭക്ത്യാ വനം
ാപി േദഹധനതനയാദിക-

ളാപൽക്കരെമ റച്ചഥ സർവവും
ൈവദർഭിേയാടും തപ െചയ്തീടിനാ-
നാദരാൽ ച വസാ താ പർണിയും
േമദിനിയിങ്കൽ വേടാദ, െയ ം ജഗ-
ദാദി സിദ്ധകളായ നദികളിൽ
പുണ്യജലങ്ങളാൽ സ്നാനാചമനങ്ങ-
ളന നകാലമാഹന്ത െചേയ്തറ്റവും
ശുദ്ധഫലമൂലപുഷ്കരാദ്യാഹാര-
വൃത്യാ പരിേചാടു രക്ഷി േദഹവും
േശാഷണം െച ശീേതാഷ്ണമുരുദ്വർഷ
ഭീഷണം ത്പിപാസാദി വിവിധങ്ങൾ
മാനസത്തിങ്കൽ സഹി നിരന്തരം
മാനമദാദി മങ്ങെളാഴി ടൻ
താനും ഗുരുവുമഖില പഞ്ചവും
നൂനം പര ഹ്മവും മഹാമായയും
ഏകമയമാെയാരുമി ക െകാ-
േണ്ടകാന്തേദേശ സദാ േഭദെമന്നിേയ
േകവലമാത്മേയാേഗന സമാധിേചർ-
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ന്നാവിർമുദാ പരമാനന്ദസംയുതം
വാണീടിനാൻ പലകാലം ണവനാ-
േളന പരം പരലീനനായാൻ മാൽ.
ഭക്ത്യാപുരുഷാർത്ഥസിദ്ധനായ്, േമവിന
ഭർ കേളബരം ക ൈവദർഭിയും
ദുഃേഖന സം ാരവുംെച ടനുദ-
ക ിയെതാ സപിണ്ഡാന്തകർമ്മവും
കൃത്വാപി താനും മരിപ്പതിനായ് നിന്ന-
വൃത്താന്തമാഹന്ത! ക പുരാനിജ-
മി മാം ഹ്മമുഖാദുക്തവാണിഭി-
രുൾത്താരിലുണ്ടായ മായാ മങ്ങളും
ത്യക്ത്വാപ്യനന്തരം ഹംസപാദങ്ങളി-
ലത്യാദേരണ സമാ യി പരം.
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