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തൽക്കഥാമിത്ഥം നിശമ്യ മുനീ േനാ-
ടുൾത്താരുണർ നൃപതി െചാല്ലീടിനാൻ-
“ഭ ം ഭവാനരുൾ െചയ്ത വാഗർത്ഥമി-
സ്സേന്ദശസാധനെമന്നിേയ സാദരം
നന്നായറിയുമാെറേന്നാടു േവർതിരി-
െച്ചാെന്നാഴിയാെത മുതിർന്നരുൾ െചയ്കിേല
േബാധി കൂടുമുഹു” െരന്നതു േക
േബാധി മാറരുൾ െച മുനീശ്വരൻ:-
“േക െകാൾെകങ്കിൽ പുരഞ്ജനനായതു
വാട്ടെമാഴിഞ്ഞ ജീവാത്മാപര ഹ്മം;
സാക്ഷിയാകും ശരീരം പുരമായതു
സാക്ഷാലതിെനജ്ജനിപ്പിക്കെകാണ്ടവൻ-
തെന്ന പുരജ്ജനെനന്നായ്ച്ചമഞ്ഞതു
മന നനാമവിജ്ഞാതനനീശ്വരൻ
നിത്യന പരിച്ഛിന്നൻ പരൻ േകവലൻ
തത്സ്വതാ മൂല കൃതി ഗുണങ്ങെള
സേദ്യാപി താനങ്ങനുഭവിപ്പാൻ ശരീ-
രെത്തയാരാ െപരുമാറിനിന്നവൻ
മുഖ്യനാകും ഹിമവദ്ഗിരിത െട
െതെക്കപുറം പു മർത്ത്യശരീരവും
ൈകെക്കാണ്ടതിങ്കൽ മേദാത്തമെയന്ന-
തുൾക്കാമ്പിേലാർക്കതൽ ബുദ്ധിയാകുന്നതും;
നിത്യം ശരീേര ിയങ്ങളാൽ ജീവന-
ങ്ങത്യാദേരണ ഭുജി ം വിഷയങ്ങൾ-
ഇ ിയവൃത്തി പാഞ്ചാലങ്ങളായതും;
ശബ്ദാദിപഞ്ചവിഷയങ്ങളായതും
തേദ്ദഹജീവനനുഭൂതിേകവലം;
ദ്വാരങ്ങെളാമ്പെതന്നിങ്ങെന െചാന്നതു
േനെര പരിേചാടറിക തത്തദ്വിധം
ഖേദ്യാതാവിർമുഖികൾ നയനദ്വയം;
തദ മാെനന്നതുേപാൽ ച രി ിയം
വി ാജിതെമന്ന രൂപം നളിനിയു-
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മ തം നാളിെന നാസികാദ്വാരങ്ങൾ;
ാണവധൂതനാം മുഖ്യനാസ്യവു-

മേപ്പാെല സൗരഭെനന്നതു ഗന്ധവും,
ജിേഹ്വ ിയ വിപണേനാ രസജ്ഞൻേപാൽ
വാഗി ിയമാേപേണാ വ്യവഹാേരാ
സവ്യനാനാദ്വിധാന്നദ്വിധം സംയുതം
പിെന്നപ്പിതൃഭൂവലെത്തെച്ചവി പുന-
രന്യഭാേഗ േദവഭൂെവ െചാന്നതും
ഇതി ീമഹാഭാഗവേത
ചതുർത്ഥ ന്ധം സമാപ്തം
തത്സാധേനന വൃത്തിനിവൃത്തിത-
ല്ലക്ഷണ ശാ ങ്ങൾ േക പിതൃയാനം-
േദവയാനങ്ങളാകുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങെള-
േക്കവലം ാപിക്കയാൽ നാമെമന്നതായ്
േ ാേ ിയം േപാൽ തിധരനായതു;
മാസുരിയാകുന്നതായതു േമ വും
ദുർമ്മദെന പേസ്ഥ ിയം ാമ്യകം
നിർമ്മലസമ്മിതം േപാൽ വ്യവസായവും;
െചേമ്മ നിര്യതി ഗുദം ലുബ്ധകൻ പായു-
വി ിയം ൈവശസെമന്ന നരകവും
കാൽ നൃപാഖ്യൻ ൈകയുപ ാരനായതും
അന്തഃപുരെമന്നതേല്ലാ ഹൃദയവും
മാനസം േപാെല വിഷൂചീനനാകുന്നതും
േതന തത്സ്വപ്ന ശരീരമാം സ്യന്ദനം
പേഞ്ച ിയങ്ങൾ കുതിരകളും പുന-
രഞ്ചിത പുണ്യപാപങ്ങൾ തച്ച വും;
സത്വരജസ്തമസ്സേല്ലാ െകാടിമരം
തൽബ രങ്ങൾ ബാണങ്ങളഞ്ചായതും;
മാനസം വായ്ക്കയർ, സാരഥിബുദ്ധിയു-
മാനേതർകൂടദ്വന്ദ്വങ്ങൾ കുബരങ്ങൾ;
േനേര ഹൃദയശബ്ദാദിവിഷയങ്ങൾ
േഘാരമാമായുധപാണികൾ േകവലം
ഏകാദേശ ിയമാകും പട ചണ്ഡ-
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േവഗനാകുന്നതു സംവത്സവും ദൃഢം
ഗന്ധർവ്വന്മാരങ്ങഹ കൾ രാ ികൾ
ഗന്ധർവ്വന്മാർ; കാലകന്യാ ജരാസംഖ്യയും;
സന്തതം മൃത ഭയൻ; ആധിവ്യാധികൾ
ചിന്തയാേകൾക്കയവനന്മാരായതും

ജ്വരെനന്നിെതല്ലാമ രഞ്ജനാ-
ത ജ്ജ്വലിത ചരി ം പവി ം പരം
തമ്മിൽ രഞ്ജനൻ താനും പുരഞ്ജനി-
തന്വീമണിയും രമി വാഴുന്നനാൾ
അേനാന്യമുൾ തിേചർ രമിക്കയാ
ൽന്യജേന്മ പകർ ത്ഭവിച്ചീടിനാർ
വന്നതതിങ്കൽ മരി െമ്പാഴുതുത-
െനാെന്ന ചിന്തിച്ചതങ്ങതാേയ വരൂ.
പിെന്നെയ ള്ളതിനാലനിശം ഹൃദി
നിർണ്ണയിേക്കണം ഭഗവ ദാബുജം
തന്നിെല ബ്ഭക്തിെയന്നാലതിങ്കൽഗ്ഗതി
വ കൂടീടുെമെന്നാ സിദ്ധാന്തവും.
നന്നായതി കർമ്മാധീനെമന്നിേയ
തന്നിലൂന്നീടുകയില്ലതു നിർണ്ണയം
എന്നതിനാലും ഭഗവ ദ തി-
തേന്ന മനസാപി ശീലിക്കേവണ്ടതും,
പുണ്യപാപങ്ങെളാഴിഞ്ഞഖിേലശ്വരൻ-
തന്നനുകൂലമുണ്ടായ് വരുേവാളവും-
കാല”െമേന്നവം ഭവാബ്ധിതരൈണക-
മൂലഭക്തി വിസ്താരേഭദങ്ങെള
േമാദാലരുൾ െചയ്ത തത്ത്വാർത്ഥേബാധവും
േമദിനീശ നന്നായുറപ്പി ടൻ.
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