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അർേക്ക ഗതിേഭദം

സ്വർഗ്ഗഭൂമികളുെട യന്തരമന്തരീക്ഷ-
മർക്കചാരവുമന്തരീക്ഷമദ്ധ്യാന്തർഭാേഗ
ഉത്തരായണെമ ം ദക്ഷിണായനെമ ം
മിത്തരം വിഷ്ടപങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പി ന്നകാലം;
അവനീപേത! സമമായ് വരുമേഹാരാ -
മൃഷഭാദികളാകുമഞ്ചിലും വർത്തി ന്നാൾ
ഇഴിയും നിശയതു പകേലറിടും താനും;
കീടകമാദികൾ മറ്റഞ്ചിലും വർത്തി ന്നാൾ
ഈെടഴും പകൽ കുറേഞ്ഞറു നിശാകാല-
മീദൃശമുദിക്കയുമസ്തമിക്കയും െച ം
ആദിത്യൻ െപരുമാറുമ്മാനേസാത്തരത്തിേന്മൽ
ഒമ്പതുേകാടി േമലതിെന്റ വട്ടം പുന-
രമ്പതുെമാ ം ലക്ഷം േയാജനയു താനും.
അങ്ങെനയിരി ന്ന മാനേസാത്തരഗിരി-
ക്ക േമൽ മുകളിൽ േദവാലയത്തിനു േനേര
പൂർവ്വഭാഗത്തിങ്കലുണ്ടി െന്റ രാജധാനി
േകവലം േദവധാനിെയന്നതിനുെട നാമം;
േ തനാഥനു െത ണ്ടേല്ലാ സംയമിനിയും
യാദസാം പതി നിേ ാചനി പടിഞ്ഞാറും
വട വിഭാവരി േസാമെന്റ രാജധാനി
പടർച്ചേയാടും നാനാഭൂതങ്ങെളല്ലാവർ ം

വൃത്തി നിവൃത്തി നിമിത്തങ്ങളായി ദ
യാസ്തമയേത്താടർദ്ധരാ ിെയന്നിത്യാദികൾ
ഗതി തക്കവണ്ണം പകർ പകർ െകാ-
ണ്ടതി ാമൃതി സൂര്യേനാേരാേരാദി േതാറും
രാശിച ത്തിൻ േവഗേമറി നിന്നതിനുെട
േപശലാൽ വല ടായ് വരുന്നിെതല്ലാടവും
യാെതാരു ദിക്കിലുടനുദയം കാണാകു .
നീതിയിലതിന്മറുപുറത്താമസ്തമയം;
യാെതാേരട േനേര മദ്ധ്യാഹ്നമാകുന്നിത-
ങ്ങതിനു േനെര മറുപുറത്താമർദ്ധരാ ം.
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യാ െതാരു േനരം സൂര്യൻ ലങ്കയിലുദി
അസ്തമി സിദ്ധപുരിയിലതിൻ േനേര.
ഇ െന്റ പുരിയിൽ നിന്നന്തകപുരത്തിങ്കൽ
െചന്നിടും പതിന നാഴിക െകാ സൂര്യൻ
അവിടമു ര േകാടിയുമനന്തരം
അവനീപേത, മുപ്പേത്തഴുലക്ഷവും പിെന്ന
പുനരെങ്ങഴുപത്തയ്യായിരം േയാജനയും
തനിേയ വഴിെയ മനസി ധരിച്ചാലും
അതിെനേപ്പാെലത്തെന്ന വരുണപുരത്തിനു-
മകലമതു പതിന നാഴികയാെല
വിരേവാെട ം വിഭാവരി മതുേപാെല
തരസാെച ം വിഭാവരിയിൽ നി തെന്ന

മമായുള്ളവഴിയകലമതു തെന്ന.
സമമാെയ ം പതിന നാഴികയാെല
അവ്വണ്ണം തെന്ന സൂര്യച ാദി ഹങ്ങളും
സർവ്വനക്ഷ ങ്ങളും േജ്യാതിശ്ച ത്തിേന്മേല
ഉദി മസ്തമി മിരി ന്നിതു നിത്യം
വദി െകാൾവാനറിയാവതല്ലിത്യാദികൾ.
ആദിത്യരഥത്തിനു ച മാകുന്നെതല്ലാം
ആദരാേലാേരാേരാ സംവത്സരാത്മകങ്ങൾേപാൽ.
താനതിന ത േമരുത കളിലും
മാനേസാത്തരഗിരിതേന്മലും തഥാേനമി
മാരുതാശന കുലനാശനാ ജൻ തെന്ന
സാരഥിയാകുന്നതു ബാലഖില്യന്മാരേല്ലാ
സൂക്തവാക്യങ്ങൾെകാ േവദാന്തെപ്പാരുളായ
മാർത്താണ്ഡൻ തെന്ന െതച്ചീടു നിത്യം െചേമ്മ.
ഗന്ധർവാപ്സേരാനാഗമാനിനീയാതുധാന
പങ് ക് തിയും ാമണികൾ േദവകളൃഷികളും
സന്തതമിവേരഴുകൂട്ടവും േവെറ േവെറ
മാസങ്ങൾ േതാറും ഭക്ത്യാ സൂര്യെനേസ്സവി
“ഉത്താ നപാദൻ തെന്റ പു നാം വെനയു-
മുത്തമനായ മഹാേമരുവിേനയും കൂടി
നിത്യവും ദക്ഷിണം െച േന്നാരാദിത്യെന്റ
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സത്യസദ്ഗതിേഭദം രാശികെള തീർത്തിതു
എങ്ങെന വിേശഷി െവേവ്വെറ കാണാകു ?”
ഇങ്ങെന പരീക്ഷിത്തിൻ േചാദ്യത്തിനരുൾ െച
മംഗലാത്മാവാം നൃപതീശ്വരൻ തേന്നാേടറ്റം
മംഗലവാക്യം െകാ ബാദരായണിയേപ്പാൾ:-
“അന്വഹം കുലാല ച േത്താടുകൂടിത്തിരി-
യുെന്നാരു പിപീലികാദികൾ തങ്ങെട ഗതി
െവേവ്വെറ േലാകാന്തരത്തിങ്കലും കാണാകുന്നി-
തവ്വണ്ണമാദിത്യാദി ഹങ്ങൾ ഗതിേഭദം
നക്ഷ രാശ്യന്തരത്തിങ്കലും കാണാകു
ദി കൾേതാറും രാശിച ത്തിൻ േവഗത്താെല
ആദിത്യാത്മകനായ ഭഗവാനുെട ഗതി-
േഭദംെകാ ണ്ടാമേഹാരാ ാദികാലേഭദം
അർക്കമണ്ഡലത്തിങ്കൽ നി പിെന്നയുെമാരു
ലക്ഷം േയാജനേമെല ച െന്റ നടപടി.
ആദിത്യേനാരാ ള്ള ഗതിെയ മാസംെകാ
സാധി ന്നിതു ച ൻ പിതൃക്കൾക്കേഹാരാ ം
ഉണ്ടാവൂ പൂർവ്വപരപക്ഷങ്ങൾ ര െകാ ം
കണ്ടാലും കാല മം സൂര്യച ന്മാർ തമ്മിൽ.
ഇക്ഷപാ കരനുെട നണ്ഡലത്തിങ്കൽ നി
ലക്ഷം േയാജന േമേല നക്ഷ മാർഗ്ഗെമേടാ!
നക്ഷ മാർഗ്ഗത്തിങ്കൽ നി പിെന്നയും ര -
ലക്ഷം േയാജന േമേല ശു െനന്നറിഞ്ഞാലും;
അവിെട നി ര ലക്ഷം േജാജനേമേല
ബുധനാമി പു നവർകൾക്കിരുവർ ം
ആദിത്യന്തേന്നാെടാ ം മിക്കതും വിചാരിക്കിൽ
ദീധിതി ഗതിയിങ്കൽ േഭദവും െചറുതുണ്ടാം.
േസാമജന്തങ്കൽ നി ലക്ഷം േയാജനേമേല
ഭൂമിനന്ദനനായ േലാഹിതനവേനതും
വ ാദിഗതിേഭദമിെല്ല വരുന്നാകിൽ
പക്ഷങ്ങൾ മൂ െകാ രാശിയിൽക്കട
മിക്കതും രക്തൻ തങ്കൽ നി ടൻ പിെന്ന ര -
ലക്ഷം േയാജന മീേത നിർജ്ജരാചാര്യനായ
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വാഗീശേനാരാ െകാണ്ട നീങ്ങീടും രാശി,
ഭാഗേധയാേബ്ധ! പുനരവിെടനി ം തഥാ,
േകവലം ര ലക്ഷം േയാജനേമേല സൂര്യ
േദവനന്ദനച്ഛായാപു നാകിയ കാലൻ
േമവിനാനവെനാരു മുപ്പതുമാസം െകാ
േപായിതെങ്ങാരു രാശി തന്നിെലന്നതറിഞ്ഞാലും.
അവങ്കൽ നി പതിെനാ േയാജനലക്ഷം
അവധിദൂരം സപ്തഋഷികൾ നിവാസകം.
അവിെട നി പതിമൂ ലക്ഷം േയാജന
സവിേധ വി ഭക്തൻ വനായുള്ള േലാകം.
അവെന്റ േലാകം േജ്യാതിർഗ്ഗണങ്ങെളല്ലാവർ ം
ആ യമാകുന്നെതന്നറിക ധരാപേത!
നിത്യവും ധാന്യങ്ങെളത്തിരി ം പശുക്കൾ
സ്വസ്വമാം തിരുകുറ്റിയാ യെമന്നേപാെല
അർക്കമണ്ഡലത്തിങ്കൽ നിെന്നാരു മുപ്പത്ത
ലക്ഷം േയാജനേമേല നിശ്ചയം വേലാകം.
േകൾെക്കേടാ പിെന്നേജ്യാതിശ്ച ങ്ങെളാെക്കസ്സർവ്വ
സാക്ഷിയാം ഭഗവാെന്റ േയാഗധാരണാത്മകം
സൂക്ഷ്മകനായ ശിംശുമാരെന്റ ശരീൈരക-
മൂർത്തിയിങ്കലും േപാെലന്നേല്ലാ േകട്ടിരി .
ശിംശുമാരെന്റ പുച്ഛാ ത്തിങ്കൽ വനേല്ലാ
സംശയം ജാപതി വഹ്നിയുമി ൻ ധർമ്മൻ
എന്നിവെരല്ലാം മാൽ േമൽേപ്പാ വാൽേമൽ ത്തെന്ന
സന്നിധാനെത്തെച്ചയ്തീടുന്നിതു സദാകാലം;
ധാതാവും വിധാതാവും പുച്ഛമൂലത്തിങ്കലും

ീതരായിരുന്നരുളീടു നിരന്തരം;
മദ്ധ്യേദശത്തിങ്കലാകു േപാലനുദിനം
സപ്തമാമുനിവരന്മാരധിവാസം നിത്യം,
ര േതാളിലുെമാെക്കമിക്കതും നക്ഷ ങ്ങൾ
ഉ േപാലുദരത്തിലാകാശതടിനിയും
ഉത്തേരാഷ്ഠത്തിങ്കലങ്ങഗസ്ത്യന്താനും പുന-
രിത്തരമധേരാഷ്ഠത്തിങ്കലായമന്താനും,
മുഖ ഭൂമിപു , നുപേസ്ഥ ശനിയും, പിൻ -
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കഴുത്തിങ്കൽ ബൃഹ തി, മാറ ദിവാകരൻ,
ഹൃദയത്തിങ്കൽ വി , മാനസത്തിങ്കൽ ച ൻ,
സതതം നാഭൗ ശു ൻ, ാണങ്കൽ ബുധൻ താനും
നിശ്ചയം കഴുത്തിൽ േപാൽ നി തു സ്വർഭാനുവും
അശ്വനീേദവകൾ േപാേലാേരാേരാമുലകളിൽ,
രാഹുേകതുക്കൾ സമസ്താംഗങ്ങളിലുെമല്ലാം,
േജ്യാതി കളും മേറ്റെതാെക്ക േരാമങ്ങൾ േതാറും
ഇെച്ചാന്ന ഭഗവാെന്റ സർവ േദവതാമയം
നിശ്ചയമായരൂപം ധ്യാനിച്ചാൽ പാപക്ഷയം.
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