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ീ ോാ !"േ#ാ $ ഃ
ഓം $ %&ി'ാൈഃ

േീ ാ ാ

ാാി)ാ$ം.
ാാി)ാ$ം.

+$$ ം േ, +ാ-$ി  ം.
ി.ി/.ി0ംേം #1ി2#ാ ം.

1.

ാ'ാ3ീ
ാ45ീഃ ാ ാാീി ാ 6ാ
ാഽ8ാ$9 ാ: ാ ാാ  ;ാ<ിാിീ. 2.
$ാം ാ =ാം ം ാ +ി>ാ ? $ാ@ീം
1
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ഉോാ\]ം ^ാKLം (5) ാ$േ$
ാ#േ Eaേ< ാKLEീേ9 (7)
9.
$ാKLാ (9) #േcാ\ിdേ?9 FാാLി +ാe#ാ9.
ാ+ാ fൈ ? "gാKLം (11)േB<ഃ
10.
അiാKLാ (12) ൈി$ാഃ േ>jkി.ി%ാെm
$>ാKLാ (14) ിnoോ $ോ $ാീ ? E?േ.
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ാ=ി zc,ാംി – ീ ാ ാ'ാ3ി

ാ45ീ

ാ>ോ ോഃ –

$,ാം'ം#ീ#ീ ാഃ 1 – 1\ി'ാാാ േrാ wീ+ാ$ി –
അിാ0Arാ;>ാ$ി – ീ ാ'ാ3ീ
$ാ@ീ ാ D+േ ി$ിോ ഃ

ാ4@ീ

ാ>ീFീa9േu

4Rം $ാഃ
ഓം ഐം അം!ാ#ാം $ ഃ - ഓം ീ $ീ#ാം $ ഃ - ഓം ീം . ാ#ാം $ ഃ
- ഓം ?ാE&ാൈ അ$ാ ി'ാ#ാം $ ഃ - ഓം ിേp'$ിി'ാ#ാം $ ഃ - ഓം ഐം
ീം ീം ?ാE&ാൈിേp '4'ാ#ാം $ ഃ - ഓം ഐം ാ $ ഃ ഓം ീം ിേ >ാ ാ - ഓം ീം ിാൈ Rm9 - ഓം ?ാE&ാൈ '?ാ
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ം - ഓം ിേp േ$==ാ ൗRm9 - ഓം ഐം ീം ീം ?ാE&ാൈ ിേp
അ ാ Om9 - f¡¢ോ ിി ി£wxഃ
)ാ$ം.
ിMാ  F#ാം t ി¤xിാം #ീRാം
'$ാ#ിഃ 'ാ3േmി4.;ാ#ിാേിാം
ൈ;%ാിേmിിാം%ാാം !ാം $ീം
wി¥ാാ $4ാ ി'ാം ി)ാം ാം=ിേ$=ാം#േ+.
4 ിാി ാ$ോ?ാൈഃ ംU+ അേjാLം E4 Dം +േ9.
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ഓം ഐം ീം ീം ?ാE&ാൈ ിേp.

$ാം Fാം#ഃ
1. ാ6ഃ
അ ീ $ാ ാ D ാെiേ& ഋRിഃ- അz9 ¦,ഃ ാ'ാ3ീ
ാ4@ീ
ാ>ീ ോ - ീം ീം wീ+ാ$ി ഇjാ]ി.േ] +ാേ
ി$ിോ ഃ - ാോാാൈ  $ ഃ +§¨ോഃ ാൈഃ $ ഃ
ഉോഃ "gാൈ $ ഃ
$ിംെw $ാിംൈ  $ ഃ
$ാ#ൗ ?ാE&ാൈഃ $ ഃ
+Bേ ാoൈ $ ഃ
ഉി ി©ൈ $ ഃ
ാ ¡േ+ ാേ >ൈrഃ $ ഃ
@ി¡േ+ ൈRൈ $ ഃ
ാ 'േ@ 'ാªൈ $ ഃ
@ി'േ@ 1\ി'ാൈ $ ഃ
േ ിാൈ $ ഃ
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'േ« ാേ ൈ¬ഃ $ ഃ
Eെ 'ാാൈ$ $ ഃ
ിി ാൈ  $ ഃ
േ ാ@ഈ $ ഃ
f ൗ ാ'ം#ൈrഃ $ ഃ
അ\ിേ@ 'ൗിൈ' $ ഃ
oാംേ V ീ ?&ി'ാൈ $ ഃ
ി$േ®¯ി 'ാ ാ@ീം ം േീം 44ാmേ'
°ഓേ. #g'ാ3ിം ?±േ. ാേ >ീം
ാാ ീം$ാി'ാാം ? 'ൗ ാീേ ാോ$േ9
േ\V$ാിം ീം ? +ി >ാാം?&ി'ാം$േ9
ോ=>േ $േ9 ൗീം '« േ.: ൈീം
േ ?
ാ4@ീം ;$ േ. : ാoീം
@േ4 # ിം wാേ4 : ാം#ീം
wാ േ. #g'ാ3ീം അം!4ീV ? ാ4ി$ീം
ാിം $ാ#ി േ. : 'mി േ. : @ിീം
+ം¨>േ uാ ൗീം +ാz േ. : ാSീം.
!²O>േ ? ാ§ ിം ി+ാം ാോ;uാ
?ാE&ാം ോ ³േV ?ാിV ? ൈ#ീം.
")ിാിV േ?¬ാീം njാം ീം o xിV.
oാംേ V ാ ാേ´ീം േ േ+ാം $േ9  ാ9.
ഇി $ാഃ
---

Page 7

േി ാ ാ

ം

ാാ ഃ
2. ആാ,ം.
ആാ,ം.

Dാ@ ീം േീം ാµ'ാ¶)ാിീം.
$ാ ി'ാം ാ@ാ9 '$ാ ാാ ാ  ം.
3. ാാി.
ാാി.
ീേീ$ാ·ാ ;ഋRിഃ ാിാm9 ¦,ഃ - ?ി\ാ ിിേ>ി, ോ ഐം, wീ+ം - ീം 1ിഃ - ൗഃ 'ീ4'ം
ാ ാാ Fാി.േ] +േ
ി$ിോ ഃ
)ാ$ം.
അjൗ¡+ാം ീ
ിR Mി$ീം
ം?ാം ¹4)ാിീം
ാം ിോ ീം  +ാേീം
ാം ാ  ം Fേ.
ിോ ീ
ാോ ീ ി.ോ ീ േ>ീ
േFാി ാ'ി$ി 'ാ3ീ 'ാ3ാ=ീ $ിാ?ീ. 1.
{Sാീ േ?ാ)>ോ3ീ ിാ?ീ fാ ീ
ഊ)>േ'ീ ി¶ാ@ീ ¹»ാം ീ $േ#ാ+ി$ീ. 2.
ാ@ീ േ¨ാ1ാ@ീ ി>¶ീ #Sീ
?ാE&ീ ീ'ൗ ാീ ാാ ി E&)ാിീ. 3.
¥ാ ീ "gോ3ീ #ീ5ീ =ിnാ\'ീ
ൈ#ീ )>ംി$ീ ോ)ീ dീ േFാ ി$ീ. 4.
m>ാ§ ീ ീ¨4ംേwാീ ാ4ി$ീ Dോ ി$ീ
'ൗി'ീ Mി$ീ @ീ ോ +ം¨ാ F ാിീ 5.
'ാ4ി¼ാ ീ%ീ '§'ാ3ീ #േ$>ീ
O½'ാീ ീ#േgീ ¾¿ാ@ീ '4 Fിാ

6.
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'À'ീ $ാm'ീ ാീ  ©ീ 'ാ3ി$ീ
 ാ@ീ 'ാ േ4ാേ4ാ 'ാ'ംÁാ >േ)ാEീ .. 7
Âmീ ി'mീ േ¨ാീ 'ാ4ീ ിR4ം¨ി$ീ
?:ഃRjിk ാാാ ോ ിേ$ാ ി.ിാഃ
$ിം 8 ാേ= oാ@ോ #േ9 . 8
ഇി $ാ ാ$ി.
---4. അ !ം.
!ം.
അ ീ അ3േ ാ= ാ D >Ãാ'R ൈ# ഋRിഃ അz¦,ഃ - ീ
ാ4@ീ ?&ി'ാ ോ - അം wീ+ം - ം 1ിഃ - 3ം
'ീ4'ം - ീ
ാ45ീ?&ി'ാFാി.േ] +േ ി$ിോ ഃ - അം, ം,
3 ിാിRം $ാഃ
)ാ$ം
F'ാ .ി?ി{>¶ാം
ാ#േ ,)ീം =ീേ$=ാം
ിÄÃാSിേ'ാ 3ാം ീ
ാാ ീ > ീം $ ാ ി.
+ >ാം േി ?ാEേ& + f ാിി
+ o േ േി 'ാ3ാ=ി $േ ാഽÅ േ..1
ാ >ാം Fീിി)ൗ ാാ oാ o'ീLിാ
ാ േ#ാ $\ാ% Æാ ാ ം ~േ#ാം. 2.
ാ േീ Åേ $ിം ി/ൈ)േoാൈ ഃ
ാ േ : +ി >ാേ¼ ¶ാ >ീ. ..3
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+\ീ § 3ാ 'ാ3ീ #g'ാ3ി 'ാ4ി$ീ
ാ @ ാ ിാ )ാ=ീ >)ാ >ാ ാ $േ ാÅ േ. 4.
Çൈ'm#ിgാി ി)ാµേ $ ഃ
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി. .5.
ിRാ-$ി<ാി)ാ=ി േ $ ഃ
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി. .. 6
,ിാംÈി0േ േി oൗ#ാ ാി$ി
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി.. 7.
1wീ+േ) േി ?&E&ി$ാി$ി
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി... 8.
അ?ി\¶?ിേ oൗ#ാ ാി$ി
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി. ..9
$േ#ഃ oാ #1ാ ?&ിേ' ിാേ
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി. ..10
Åeേ#ാ #1ിUoം >ാം ?ം&ിേ' ാ)ി$ാി$ി ..
"ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി. .... 11
?&ിേ' ം േ >ാ c\ീ #1ിഃ
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിRി + ി. .... 12
േ ി ൗ#ാ  ാോ ം േ ി െി ം -ം
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി. ..13
ിേ) ി >ിRാം $ാം ിേ) ി w4Epൈ'ഃ
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി. ..14
ിേ) ി േി '4ാം ിേ) ി ിn4ാം ിാം
Page 10

േി ാ ാ

ം

ാാ ഃ

¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി. ..15
ിാ\ം >\ം 45ീ\ം ? ാം q"
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി.

..16

F?&ൈÉേ2 ?&ിേ' Fാ േ
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി.

..17

?:¡േ+ ?:oÊ=ംÅേ േ >ീ
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി. .. 18
Wേ$ ംÅേ േി >e#1ാ > ംwി'ാ
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി. ..19
ി ാ?4-ാ$ാun+ീേ േ >ി
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി. .. 20
-ാ-ിോ}$ിË?േംഽwിേ'
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി. ..21
ഇ¬ാീിe#ാU+ിേ േ >ി
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി. .. 22
േി F?&ോM& ൈÉി$ാി$ി
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി.

. 23

േി #1+േ$ാMാ Lാ$േ,ാേംഽwിേ'
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി.

..24

}ീം േ$ാ ാം േ ി േ$ാKLാzാിീം.
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി. ..25
n=ാ േ ി )$ം േ ി o'ാ ം% േ ി േ .
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി. .. 26
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ഇം േ ാ=ം Bി>ാ :
ാേ ാ=ം േB<ഃ
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി.

..27

അ3ം 'ീ4'ം ?ാൗ Bി>ാ '?ം േB9
¶ം േ ി +ം േ ി ോ േ ി >ിേRാ + ി. ..28
അ3ം ിം \ി 'ീ4'ം O4ം uാ
'?ം @േ $ിം ?&ി'ാ=ിം േB9 .. 29
അ3ം േ  uാഽ<3ാ$ൗ
#ിRി $ േ,െ ാ $ാ$uാ ി#ാRിം. ... 30.
'?ം േ   Ì'?Íീ
#ിRീി $ി%ി ാ $ിിം nാ
¡1>ാ : '4ാ േ#ാ ാ$േ\ ിം േ+9. ... 32.
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"ം.
അ ീ'ീ4'േ ാ= ാ D ി~.ാ$ഋRിഃ, അz¦,ഃ, ീ
?&ി'ാ ോ ാം wീ+ം, ീം 1ിഃ, ം 'ീ4'ം, ീ ?&ി'ാ
Fാി.േ] +േ ി$ിോ ഃ
ാം ഇാി Rം $ാഃ
)ാ$ം:ോF#ം ോ '4ാംം
ാിÏ9 ^േÐ?ാം
FാFിം $ൗ ി ി$ാ'ാേഃ
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ഋRി"ാ?ഃഓം ി~.ാ$േ ാ =ിേീി?±േR
േഃFാി$ി ിLാ $ ഃ ോ ാ.)ാിേ ..1
oേ eി+ാ$ീാ9 Dാാ #ി'ീ4'ം
ോഽി േ@ ാോി ം +aഃ ..2
ി.\pാm$ാീ$ി Ñ$ി '4ാ$ി
ഏേ$ Åാം േീം േ;ാ= ാേ= ി.ി ..3
$ േDാ െ$ൗR)ം = $ 'ി^ിി ിേ
ി$ാ +ാേ$ ിേ. oEpാm$ാി'ം ..4
 ¼ാി ി.\ി േ4ാ'ം'ാ ി ാം ഃ
W>ാ $ി Dാ ാ oേ  ിം ~#ം ..5
േ;ാ=ം ൈ ?&ി'ാാÅ p ! ം ?'ാ ഃ
 ാി< ? n ാം uാ<ി Dാം ..6
ോഽി േ@ ാോി oേ  $ ംഃ
Wാാം ാ ?:Mാ j ാം ാ  ാ ിഃ ..7
ാി FിÒÓാി $ാ$ൈuRാ Fീി
ഇ]ം ¶േ 'ീേ4$
ാേേ$ 'ീ4'ം ... 8
ോ $ിÔീ4ാം ി)ാൈ$ാം $ിം +ി ംÕmം
 ി.ഃ  ഃ ോഽി xേoാ +ാേ $ഃ ..9
$ ൈ?ാm; #ം '>ാീ +ാേ
$ാഽtം ാി tോ േ ാ@ ാാ9 ..10
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ാ>ാ Fാ# q>ീ $ qoാോ ി$ി
ോ ാൈ> Ö< ിം Fാ#േ /ൈ)ഃ ..11
ൌ#ാ ാി ? a'ി^ി9 ×േ 44$ാ+േ$
aoം aFാേ$ േ$ + ിം ~#ം ..12
ൈ$Å + ാേ$ഽ8ി േ;ാേ= ÖLി"pൈ'ഃ
#േ  ¼ാഽി ഃ Fാ#േ  9 ..13
ഐ>ം aFാേ$ ൌ#ാ ാോ Öഃ
Ø ാ$ിഃ ോ േ ാ@ഃ Ñേ ാ $ 'ിം +ൈ$ഃ ..14
ഇം േ;ാ=ം Bി>ാ :
ാേ;ാ=ം േB<ഃ
  pേ$ാേഃ  ;O4 Ùzേ .. 15
।। ഇി ീ# ാഃ 'ീ4'േ;ാ=ം  ാം ||
---6. Q&ം.
Q&ം.
അ ീ ?&ി'ാേ;ാ= ാ D ാiേ& ഋRിഃ, അz¦,ഃ,
ീ?&ി'ാ ോ, ാം wീ+ം, ീം 1ിഃ, Ûം 'ീ4'ം, ീ
?&ി'ാFാി.േ] +േ ി$ിോ ഃ
ാം ഇാി Rം $ാഃ
)ാ$ം.
o ം 4 ാം േ4 ിേ o]ാ)ിേ'
േ =ംwേ' ൗി $േ ാഽÅ േ
ോാ?ഃഅuാkംF@ാ ി ി;േ uാuം
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?&ി'ാം ! ം PQൈR>'ാ¼ ാ$ഃ
ഓം ഐം ീം ീം, ാം, ീം, Ûം ++?ാEേ&, ?&ിേ',
=ി ി qmേ'ാmീം¨Üി?ാിേ,, ാ=ി, ാി=ി; >ി,
ാ ിWാ#േ, ൈ#¶)ാിി, F'mി ംേjാ¼േ$, േ¨ാേ,
േ¨ാ$േ$, +>4>4>ാ4ാ
ിKേ,
ാÜ ാw)ിിWി \േ,
oാ0)ിUേÃ, 'ാ4 േ;, +ാ+ിേ$ാLീേ, fോ3Þ,ിKേ,
F'Öി-))േ,
Çൈ'mw ിRാ-Â¿േ4ാ?$?&E&1wീ+~ം#$ി~ം#ാൈ$ി»À
േ', 'ാ3ാ=ി, ാ ാേ, ിേ, $ിേ,ഇ¬ാി
 $ിßി"ാ0ോ ാ$F)ാ$1ിfേ, $ിിÅേ,
=ി¡$)ാാ)ാേ, ാേ , േ+േ,ൗgംwിേ',
ാീ ാേ >ീ'ൗ ാീൈീംി$ീാാ ീ¬ാി?ാE&ാി©ീാാ3ി ാ45ീ ാ>ീിിേ, $ാ .ിേ,
േ ാ¼ിേRാ Oാ ി¨mി qm'm'ാി} ാ+>ാ4 ാwാേ&ാ
L ാംേ ,
ാ ിേRാി xoിാ)ാാ)ിേ, $}$ി)ിേ'ാേ,
>>¶േ, ാÊാിാാàാ ിേ',
áâ¶ xാി>¶േ,
>Ê?±ോ=+ി >ാÈാ ാ/.ിിേ, ഓം
ഐംാീം'ാീം'ാ േ;, ആം ോം ആേ$$ാേ= Fേ
Fേ, gാം ോR ോR, gീം -q ാ -q ാ, ീം oാം Fേ
Fേ, ൈ=േ4ാ'Ãി$ി  ;?ിLം ീq" ീq",
ã
ീÈം ാ ാ, +ാ a>-Vാ>8ാ
ാ+േ?ാാി+4ാിRfØt+>ാിേäാm'ാി$ാ$ാോേ േ#ാ
$ാ$ാ#ി?ാേേ#ാ $ാ$ാാേ#ഃ
' DDDൗR)4¹$±േg#k å9 ാം @ @ - ഓം ഐം
ാം ീം Ûം ൈം, ൗം, ഃ, æçാം æçീം, æèം ൈç9ം െçം
െçൗം æçഃ o'ാrാി ാ) ാ), ം Om9 >ാ ാ- (ഇം
ഏ'ിംിാം +േ9).
ാ+>ാേ éാേ$ ാ ിാേ ØSേm
fാിേ?ാ .േ ി 'ാrാി ാ)>ാ ാ.
?&ി'ാം ! ം =ിxം ഃ േB<ഃ
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o'ാ Fം nംാം ¡1ിം E1ിം Fcി.
ഇി ം.
----7. !ം.
!ം.
ഓം $േ ാ # ി + + ?ാEേ&, ?&ി?േ&>ി, ?&ാ0േ),
?&¶)ാിി, ാ&Fിേ, q&4ീfി§$ാ &4ീW &േ4,
 ;+ &ം ാ'ാിി, േ, അ$\ാ$,¶േ, ിേ,
$ിോ ാ4ാം4ംW@േ4, ി qmêാw.ാ.?¬ംേ,
ാ#ീRേ,
േി, േ >ി,
ാ ാേ, േRാ'4ാിKോിേ,
ാോ- $ി ")ിാgീWാ4ംwിz'4േ4ാ9 #ാിാ'ാേ,
ംUÃ")ിോ#ി ാ'ാ4Ê= ാി$ി
×ë$ിw. ാ$ോ ാìി ിേ 'ാ^ീാേ ാ>4ി$ാ"ീfí
nF+>4ി ീ &േ4,
ാം¡¶േ,
ാാÈ?ാംw)േ,
ാÉോീി$ി,
ാéാ$#േ8ാî3ി oാ§ ാേ=, 'ാ3ി'ാ3ി,
ാ'ാ3ി, 'ാ4ാി-"g'ാ3ി, 'ാ4ം'Rിി, 'ാ4$ാി$ി, 'ാ3ാ=ി
^ാിി, $േ#ാ#@ിി, $ാ$ാfേFിാ? $
^ാിി,
$ാ$ാാ)ിF $ി, oഃ $ി, oാിg$ാി$ി,
) )േ ാ>ാി ാംേ&, ാ=ിേ@'3'3ാ ാ$-'Sാ3)ാിി,
Ç ാം")ിാി1ി4ാി$ി,
'4-ാ- xo@ിാ'ി<'ിംn"Rാി#ിഃ Å ാ$?ിേ,
o Dാ)ി'ാിി, o1ിF)ാേ$, '4േ4ാ'ാ$ി
'4േ4ാ'#F@ാ3ി$ി, '4േ4ാൈ''+$$ി,
ാീ ാേ >ീ'ൗ ാീൈീംി$ീാാ ിgാി?ാE&ാ ാ45ീ¶േ,
ാിേ, ോേ >ി, ോ ി$ി, ?&ിേ'
ാോ ി$ി, ാേ,ിേ>¶ിി, oാ#fRിേ
അ4ി4-4ാ44ാ4 ാ4ാാ3ാിf¡¢ $;
kാ ?:M¡ൈ$'$ാേu,
ാïേ, F<¶)ാിി, ഓം $ ഃ
ിാ ാ ഓം$േ ാ $ാാാ ഓം$ ഃിാേി
'4േ4ാ'+ ാ$ി േ >¶ിി, &' &ðq&4)ാിി,
ാി=ി, o § 3Fേ, >ി, e ാ4േ, ാoി,
'4+ a>¶ിി, ം? ാ)ാിി, ~¹4ി$ാ'mം'ാ)ാിി,
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?ാ¹4'ാ3y ex "'ാംq ാ~ോ #ി&ിാ4Eñ«ീEe E
4ി¨ാ0)ോM& േ, ?¬ാiòി$േ$, -,ി,
ഇ¬ാി $ിßി"ാ0ോേ ാ$ F)ാ$-1ിേ :fേ,
>ീEേgാി ാാേ>ി,
ാ?ാ?F^ ാ4ാ4ംWേ ി$ീ$ാേu,
ാF#ാേ,
ാൈ'4ാoോാ$$ി ാിി, $ീീ]ോ$ാ4ംWേ,
ിാ ോി ാE$ി , ാ$?ാിേ,, >ി?>ാിം9
Ã ാ ാേ , rാേോ§ ാേ$'ാ ാാ)ാfേ, á ി,
4ിിേി, ാµ'ാേി,?ിം ാം @, @,
ã Sാേ $ാ $ാ,
fേFിാ?ാീzpാഅmോpാm,  ;¼ ാ ീq" ീq", േ ാ 
േ ാ , ;ം# ;ം#, േ ാ േ ാ, ഉÆാോÆാ, ി.>ം ി.>ം,
gാ, gാ, ാ ാ, േ;ാ# േ;ാ#, ംാ  ംാ ,
'4ാാീ , ¯ി േäാm േäാm,
ã ീÈം ാ ാ, +ാ¼9
>-Vാ>8ാ
ാ+േ?ാാി+4ാിRfØt+>ാി$ാ$ാോേ േ#ാ $ാ$ാ#ി?േേ#ാ
$ാ$ാാേ#ഃ   DDDൗR)4¹$Ðേg#k § ാം @
@, ഓം ീം ീം 5ൗം
Ø oFാം ാ'ാിി ം Om9 >ാ ാ.
ഇി 3ം.
--8. 7ാം.
7ാം.
ാേ Çൈ'm#2ി
ിRFാìാ ാോേ
േ 4ാ$ിിÂ¿േ4ാ?$േ) േ ?&E&ാMി$ി
$ിേRീW1wീ+zേ+ $ിേ $ി~ം#ാേ
¹ം#)>ംി$ി ം ാ~ ിം $ േ;ംഽwിേ'. ..

1.

അjൗ¡+ാ§ ിം
ിR Mി$ീം
ം?ാം ¹4)ാിീം
ാം ിോ ീം  +ാേീം
ാം ാ  ം Fേ.

..2
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ിR ;'YLിേ$ാ$ÕmÆിínേ 4ാ
+$$@േ ാ@ി)ാി$ീ
+: ~ം#$ി~ം#$ിóി$ീ.

..3

ാി ' േ4ôൗ $ാ ാേ >ീ 4ീ4ാ
'ൗ ാീ "É$ാ$'ീ ?ാ0)ാ ൈീ
ാാ ീ ¨$േ¨ാ¨¨Eീ ംÁീ ? Ìാ0)ാ
?ാE&ാ $ാu¶g ിാ @õ ാം ാഃ .

.4

ഉ.ൗ Çൈ'm#ൗ
ിRാ-ം ? $ി  ം
Â¿േ4ാ?$?&E&'1wീ+Eാം% ാ$9
j~ം#$ി~ം# Mി$ി $,ിാ ,ിേ
ിj=:jി'ാിി #g'ാ3ി $േ ാഽÅ േ. ..

.5

45ീFാ$ േ $ിö ാ#ാം
ിാFാ$ േ ിô~¥ാം
ിേ>Rിി+േഽി  ാ4$ീ4ാം
േീം =ിേ4ാ'+$$ീം ം Fേ. ...

6

?¬ ാം =ി¹4ം ? §? ാ;uാ
)z÷ാം ? E4ം ി§ 3ം Ejിേ  ? ....

7

ാാøേVwാം ? Ee ം ~ം uാ
Ìാ0)ം ? q\ം ? m>ാ§ ം ? 4ാ0)ം. ...

8

ùിം ±ി'ാം Egാം ോ ം ാ$ാ='ം
Üം &$ാ ^ q\\ൗ ൈu ? ..

9

Éം "gീാം ? wി¥e>ാ=ിംോ;4ം
e ാാ F#ാം േീം wാ4ാi'ിാ"ാം .
1 ീ)ാ$ാം 1 ാ4ാzേ4$ാം.
ാാം/+ാം േീം  &4Uിാം. ..

.10.

11
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ാ$$ാം =ീേ$=ാം ? E<ോ)ാം
ഏം )ാേÆ ാ+>ാ4ം
ിRാ- Mി$ിം. ...

12

oാിg $ീം oഃ$ിാിിം.
ാ& .+ി >ാം ാം
ാÊ='ാ3ി$ീം. ...

13

ാ
ോM&ാം $ാ$ാ ാ )ാിീം
ി?ി=ാ0)<.ാം ി>¶ാം ിാ ി'ാം

14

ാ$ാ\'ീം േിം 1wീ+േ)ാാം.
1 )ാം ?&ീം #ീRാ ിൈ#ാം.

15

úÃൗ$ാം 45ീം 'ാ3ി'ാം ' 4ാ$$ാം.
Çൈ'm#ം ാീം.
ിRാ- Mി$ീം. ..

16

?&E&ിÙേ¦=ീം oൈ$ിóി$ീം
1wീ+ ം =ീം അേRാ-#@ിീം

17

$ി~ം#~ം# u$ീം അേRാ0)#ീRാം
ാാ& ാ4ാ§ ീം oാ#fRിാം

18

ോ3ാ $ാ¶ëാം ിം ാÈാിാ $ാം
$1Fിാം ാാം Ç ാോ ാിീം

19

 ഇം Pûാ<ിം =ിxാം ഃ േB<ഃ
ൠ$േ'ാmാ ം ോ ാി$ാ$ം

20

oി.ി'ം nം o'ാ O4Fം
#1ാ$,'ീം േിം w>¶ിിം..

21

ാ jാീBാം =ിn )ിോം
േ, ിേ>>ീം േീം ¡1ിE1ിO4Fാം..

22
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ഇം ീ)ാ$ം o@ാ'ം Yാം
ം ാ$ം ിേ.9 !3ി'ാý$ി.ിം..

23

ാ'ാ0 3ം ിേ.ÆDി.ി'ം Yാം
ൗ,rാ+ാ$n=ൗ=ാ#ി.$ം..

24

ഐ>r4ാ#ി+¡1ിE1ിO4Fം
ാ <ി ിം 4@ീം ?&ി'ാം
ോം..

25

8േ<ിം Fേ}$ Rþാാ9 Fാേ O4ം
ാ#ാ ം Ø@'ം uാ

26

അ?4ാം ി ാോി oാ)ിി$ാ$ം
അേ\ >^ േ ാ@% േ  $ ംഃ

27

----9. "#ം.
"#ം.
।। അu േീ '?ം
അ ീ േീ'?േ ാ=
ാ D,  ഋRിഃ, അz¦,ഃ, േ. ിാm9
¦,ഃ, =ി + ൗ ¦,ാംി, 1ി=>¶ിീ
ാാ ോ -ാം
wീ+ം, ീം 1ിഃ, Ûം 'ീ4'ം - 1ി=>¶ിീ ാ ാ
Fാി.േ] +േ ി$ിോ ഃ ഓം ം¡േേ+ാ+>4+>ാ4ാ ാ4ി$ി ാ'ോ?ിേR - ാം $,+ാൈഃ ാ $ ഃ
ം¡ + ോ?ിേR ീം $,+ാൈ ിേ >ാ ാ
ം¡+ ോ?ിേR ം $,+ാൈ ിാെ Rm9
ം¡ + ോ?ിേR ൈം $,+ാൈ '?ാ ം
ം¡ + ോ?ിേR ൗം $,+ാൈ േ$==ാ ൗRm9
ം¡ + ോ?ിേR ഃ $,+ാൈ അ ാ Om9
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)ാ$ം.
ൗÃാം/+ . ാം =ി$ാം
ൗാ ി$ീ<ി#ാം
ംം ?ാ#^ )ീ ിേ,ാഃ '4ാം wി¥ീം
ൈ¼ോം  ാq&4)ാാ&4ാൈഃ Åാം.
)ാേ>ിx$ിാി$ിം ിEീം
ാ>^ാ$$ാം
ംം ? േuാ )z^ )ീം
ി¥ാ ിം $ീം
ാേ 1ി ിം ാ '4ീം
ിr'9 ã¹4ം ¡ൈ+ഃ
<.ാം ിി)ാ0ൈ)ഃ ിKാം
Dീം q ാീ+ൈ$ഃ
േ)ാ ിjFാം =ി$$ാം
ീ ാ)ി¶ëാം #േ+
ംാി?ാ#ി<'ാം =ിേ$=ാം
ിോം¹'4ാ ി49 'ിീmാം
ിം ിാം -ി.zാം ? ാം
©oാ$ി#ാം ി ം $ ാ ി.
ാ'േ& ഉാ?:ഓം e! ം  ം േ4ാേ' o@ാ'ം Yാം
< '?ിാാം േÆ  ി ിാ

1

ോാ?:അ;ി !  ം ിF >fോ'ാ'ം
ോÅ '?ം nം QR>
ാEേ$ ..

2
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Fu ം ൈ4n=ീ ? >ിീം ?ാിീ
µീം ?¬¨േÀി ³ാേ&ി ?:]'ം ..

3

^ ം ¤, ാേി Rം 'ാാ$ീി ?
 ം 'ാ4ാ=ിി
ാെ ൗീി ?ാj ം ..

4

$ ം ി.ിാ േFാ1ാ $ാ9 F'ീLിാഃ
ഉ1ാേ$ാ$ി $ാ ാ$ി ൈ
ാ $ാ ..

5

ഇം #1ാ േം ാ<ാ#1ാ 'ാ?$
$ാ;ി'ാ ? jാ Wാ ാ േ$. ..

6

അി$ാ   ാ$ാÅ Ø േ. ാ േ
ിRേ േ ൈ? #ാLാ ം ാഃ ..

7

$ േRാം +ാേ 'ി^ി~#ം Sേm
$ാ~#ം േV ാ ി ോ'ഃ#ം $ ി.

8

ൈÅ #1ാ 6ാ í$ം േRാം K.ിഃ F+ാേ
$ിാ # ീ #gാ #g'ാ3ി േ >ീ ..

9

ിt ാ േE4ം ?&ീ 'ാാ$ീ ാ
-ാe2ീ ി¶ാ ാി ി>ാ4ാ
ീ ..

10

>ാ ാ >)ാ R½'ാ¶ാ F¶ിി
á ി േ?ി =ിxാം .ാഽ$>ിൈഃ ..

11

േFംാ : ?ാE&ാ ാാ ീ
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േm'ം ോ ം ൈ? ~ം ാേ  ? ..

17

)ാ\ാ0)$ീ]ം ോ$ാം ? ിേ ൈ.
$േ ാÅ േ
ാ ാേ
ാേ¨ാാേ ..

18

ാwേ4 േ ാ{ാേ
ാ#ി$ാി$ി
=ാ ി ാം േി  േFേ@ ãാം #.ി$ി ..

19

Fാ?ാം @: ാൈ ¬ീ ആേrാ ിോ
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ഏം  ിോ േ@pാE&ാ ാ $ാ
..

22

+ാ േ ?ാ¼ഃ ാ: ി+ാ ാ: ഃ
അ+ിാ ാ ാേ> : @ിെ ?ാാ+ിാ

..

23
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37.
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ഒാം അ@ാ&ം -

Uൈ"KW7ം.

ീ
ഓം YZി"ാൈ&
േിാ,ാ-ം

।। അu Fu ?ി=ം ।।
)ാ$േHാ'ം
ഓം y ം ? േV?ാി¨ാ$9 ¹4ം ¡~&ീം ിഃ
ംം ം)ീം 'ൈ ി$$ാം oാം fRാKാം ।
$ീ4ാéി ാാ'ാം േേ
ാ'ാ3ീ'ാം
ാ െ;ൗ{>ിേ ൌ ' 4േ+ാ
--Fuേ ാ.ാഃ = ഒാം അ@ാ&ം.
Çൈ'm#)ഃ - Uൈ"KW7ം.

õം Çം ൈ'm#ം. ।।

ഓം ാiേ& ഉാ? ।। 1।। - ാ[േZ& H\.
ാÃിഃ A$ോ ോ zഃ 'uേഽj ഃ ।
$ിാ  aLിം ി;ാe ോ

।। 2 ।।

ാ ാാz#ാേ$ uാ $>\ാ)ിഃ ।
 wf

ാ#ാ ഃ ാÃി;$ോ േഃ ।। 3 ।।

&ാെ1ാE] */െ^ _%ാ& 6ാി&െ എ`ാെ  എ
H&െab3ോ, അേc,ിെ^ ഉdിേ&eം */1&ം,ാWാSാിeാ& ആ
6ാfിെ&   ാS+ിeെK FWാംെ"ാ0 ഏJി7ിh i9 ിെ^
(ഏൊ #JkA8െK) ാാ&ി Wിl എ3 ിm ി Heാ&
എnhി3 o,ിാpം.
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>ാോ?ിേRഽ\േ Uoം ൈ?=ംEe#ഃ ।
-േuാ $ാ ാ+ാഽf9  േ; @ിി &േ4 ।। 4।।

0 0ാം ാ& 6iാേ ാ#ിq ിെ^ ാr"ാിh ൈ#%ംSിh ി
s െ3 േ ാ എtാ uZിpം അ #ാ&ി ാ.ിE3.
 ാ4ഃ '9 F+ാഃ n=ാ$ിൌാ

।

wfഃ =ോ fാഃ േ'ാ4ാി)>ംി$;uാ ।। 5 ।।

F"െ! 7v9ിep0ാ& 1&wാെ എോെ ി1ിSാxി6 ി
 ിാം െ#k അേc,ി ആ ി7ിpy (അ,nാ ി"!ാ&) ിെ&
,ിം6ി[ാ ാ& (&) ാാ[wാ Sz[!ാ& Wിl.
 ൈ#9 0. ിFw4&ി$ഃ ।
$ൈ$ി  ൈേ. േ'ാ4ാി.>ംി#ി+ിഃ ।। 6।।

F{1േ&Hി& ാാാ& അ@ി3 അെ ാി e@ം ഉ0ാ&ി; ആ ോ ിh
അേc,ം ആS+wാ ാ&ി}ം ആ &wാ ാh &ി[െa}.
ഃ >n ാാോ $ി+ോ)ിോഽ#9 ।
ആാ\ഃ 

ാ#ാ ൈ;;ാ Fw4ാി#ിഃ ।। 7।।

അേaാ! ആ F{wാ ാ& Sz[!ാ ആ~ി[െa` ആ ,ാ_.ാ അ1ി3 േSqം
1െ^ ാ7ാിെ& Fാിി` 1െ^ േSി3ാ%ം അ7ിാ&ി ിl.
അ ാൈw4ി#ിൈjw4 ാ

#ിഃ ।

േ'ാോ w4ം ?ാം =ാി >nേ ഃ ।। 8।।

അിെK 6i,ിpം ി6ി {,ീാ& അേc,ിെ^ WZാ ം ൈ6ം
{ാwാEം wാEം  ാo,ി"8ാ& ിാ ാ അ, ി[െa}.
ോ t ാാേ+$ >ാ ഃ  fിഃ ।
ഏ'ാ'ീ

 ാ"  + ാ

$ം $ം ।। 9।।

അ1ിhിെ &ാ1iം അ, ി[െa` ആ ാാ ാ&ാ` എ ാാh
6,ാ&ി"!ാEിtെ1 21ി H "&Hി ംWീ ാ& െ Fാിl.
 =ാ

gാ@ീM>ി+ േ )ഃ ।

Fാ\ഃ >ാാ'ീÃം E$ിിേRാോ#ിം ।। 10।।
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അേc,ം അിെK ാേ.ാാ& േ7െ 6ി ിeെK ിSിqwാ ാh
 ിേSാWിJം Sാ9A!ാh ിH&െa`Jാ& ആം അാ ി1 fSാെ&
".
ൌ 'ം?ി{ 'ാ4ം ? E$ി$ാ േ$ aWഃ ।
ഇേ%% ി?ം;8ി$ിാേ ।। 11 ।।

ആ ീSi ാ ീ1ാ& ആ ാാം ആ ീെ^ ആി അിെKeം
ഇിേKeം 6 ിlെ"ാ0 2േH"ാം 1ാ6ിl.
1ാ6ിl.
ോഽ?ി\Lാ =

>ാWjേ?$ഃ)।

aUൈoഃ ാ4ിം Uoം ാ

ീ$ം nം

ി 9 ।। 12 ।।

ആ "ാ അിെK അേc,ം 1&ാh Sീ" ി[െa` #ിോbKി&ാ&ി
ി#ാ ിl; ‘‘0 എെ^ ി"wാ ാ ാി[െa` ആ  ം എോK
Kാ1ാ&ിീ3െtാ.
9 ൈൈ;9 KൈL9 ) ഃ ാ4േ $ ാ ।
$ +ാേ$  F)ാേ$ാ േ ¹ ;ീ ാ ഃ ।। 13 ।।
ൈിം ാഃ 'ാ

േ#ാ ാz4േ ।

 ാ& ആ എെ^ 1wാ ാh /ാേ&ാbKി ാം ാി[െab3ോ ഇtേ&ാ?
ആ F6ി@ൗം എtാോം  yം ആ& എെ^ ആ] എെ^ Sz[8െK
അ7ീിh അ"െa`ാ&ി, എ sMഃMAെ!&ാ. അWി1 Ƭാ]
അHിeിt.
േ

ാz ാ $ിം Fാ)$േ#ാ+ൈ$ഃ ।।14।।

അzKLിം ം േഽ q>\$

ീാം ।

ി6ംേ1ാം {ാം, 7ം, േWാം, ഇ&ാh &െ1ാE എെെ[ാ0
ഉീിl3ോ അ ഇേaാN അ ാാ[wാEെK േ6െ& െ#k ിY&ം.
അ  >ീൈ4ൈ;ഃ qoe#ിഃ ം ം ।।15।।
^ിഃ ോഽിഃേ$ @ം േ'ാോ

ിRി ।

ഏpാ$p ം ?ി\ാ ാ ാ]ിഃ ।। 16 ।।
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“!െ "െa` 6iി[െa` ആ (എെ^) WZാ ം &Sീwാ ാ&ി
െ#k ാ& അ ിിം &െ Fാിം.” s  ാാ ഇAിെeം  Jം
6ാ ി#ാ ിl.
= ിFാ ാ#ാോ ൈേ 'ം  ഃ ।
 jേ;$ ';>ം േ#ാ േ :%ാ

േ$ഽ= 'ഃ ।। 17 ।।

ആ ാാ അിെK ിeെK ആി3 6ീി ഒE ൈSെ "; ആ
ൈS] അേc,ാh, “അtേ&ാ, Wാ] ആ ാ? ഇിെK എ1ിy "ാ .ം
എ9ാ23?” (എ3 േ#ാി[െa}.
ോ' ഇ '8ാL>ം $ാ ഇ 4@േ ।
ഇാ' ?; fേഃ Fോിം ।।18।।
Fാ?  ം ൈഃ Fാ$ോ Yം ।। 19।।

എ "ാ .ാ. അA ഃMോbKി&ാeം അ6i െ3ോെeം
"ാ.െaാbJ? ഇAിെ ആ ാാിെ^ േ¡,ോbKി H&െa` ാ[ിെ േ"`ി`
ആ ാാിോK ആ ൈS] ി&ാ 1 2ിlെ"ാ0 Kി H\.
ൈ ഉാ? ।। 20।। ൈS] H\.
 ാ)ി<ാ ൈോഽ Eaേ<ാ )$ി$ാം qേ4 ।
n=ാൈ<ി;% )$േ4ാ#ാാÇ#ിഃ ।। 21 ।।
ി ീ$% )ൈ$Mാൈഃ nൈ=ാാ േ )$ം ।
$ #ാ ോ ഃീ $ി;%ാw

#ിഃ ।। 22 ।।

Ƭാ] 7ി"EെK ംSിh ി 6ാ7ി എ ൈSാ23; അ6¢[!ാ&
_%wാ ാpം ാ A!ാpം 7േ£ിിം എെ^ 6iിെ അ, ിlെ"ാ0
ഉേ ി[െa`ാ&ി 6iAേ!ാbം Wാ/േ&ാbം _%wാേ ാbം േി ി¤ാ&ി ഉ¥
{¦[!ാpം ഉേ ി[െa`ാ&ി ഃMിാ&ി ഈ ിh 3േ#3.
ോഽ ം $ േe ി n=ാാം q4ാq4ാ

ി'ാം ।

FKLിം >+$ാ$ാം ? ാാാം ?ാ= ംിഃ ।। 23।।
'ിം z േRാം Òേ

േ@

േ@ ം 'ിം z ാംFം ।। 24 ।।
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'uം േ 'ിം z >!Lാ KLാ: 'ിം z േ -ാഃ ।। 25।।

ആ Ƭാ] ഇിെK ാ¢െ"ാ0 _%wാEേKeം {¦[8േKeം ാ A8േKeം wേ&ാ
1ിwേ&ാ ആ& KKിെ&a¥ിeം, ഇേaാN അEെK ,ിh േ ം1െേ&ാ,
അേ ോ എ3ം, ആ എെ^ _%wാ  6i¨wാേ ാ wാേ ാ എേ9ാ, എ3ം
അHിeിt.
ാേ+ാാ? 26।।

ാാ േ#ാിl:-

ൈ$ിേ;ാ #ാ

"ൈ#ഃ n=ാാി#ി)ൈ$ഃ ।। 27।।

േV 'ിം #ഃ േ$

zw%ാി ാ$ം ।। 28।।

Wാ] 7ം ിിം ോWി"!ാ& &ാെ1ാE Wാ/_%ാി"!ാh  ി1ി[െa}ോ
അ ിh Wാെ^ Q&ം േ¡,െ എ9ി അം{ി3.?
ൈ ഉാ? ।। 29 ।। ൈª& H\.
ഏേ uാ Fാ

#ാ$8e ം ?ഃ ।

'ിം 'ോേ $ w¯ാി

$ി&ാം $ഃ ।। 30।।

അA എെHി എAിെ ാ H\ൊ, അ1Aിെ1െ; (എാh) എെ^
 "ാ(ിെ ആ&ിിt എെ#/െ`!
ൈഃ \+ ിµേ$ ം )$ðൈ#<ിാWഃ ।। 31।।
ിഃ >+$ ാMം ? ാMി േേR> േ $ഃ

ി¬േ¡,േeം W¬േ¡,േeം 6iേ¡,േeം ഉേ ിി` 7ാo,ി"!ാ&
&ാെ1ാE ാ (Ƭാ]) 1ി[െa}ൊ അ ാ എെ^  േ¡, y1ാ&ി1െ
ഇ ി3.
'ിേ <ാ#ി+ാ$ാ ി +ാ$<ി
ാ േ ।। 32 ।।
aേF Fം ?ിLം ി!േR>ി w V

അtേ&ാ ,ാേ1! (Ƭാ]) അHിe3െ0nിpം േ¡,ിtാ {¦[!ിpം &ാെ1ാE
(എെ^)  േ¡, y1ാ& Wി3; ഇ1 എ9ാെ. Ƭാ] അHിeിt.
േRാം Wേ േ $ിഃ>ാോ ൌ $ം ? +ാേ ।
'ോ ി 'ിം < $േ;R>FീിV $ി&ം ।। 34।।

അ ിിം എി[ ീ®Siാ6ം ഃMം ഉ0ാ23; Fീ1ി&ിtാ അ ിh
&ാെ1ാE (എെ^)  ¯ t എ െ#/െ`
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ാiേ& ഉാ? ।। 35।। ാ[േZ& H\ഃ
െ;ൗ  ിൌ ിF ം E$ിം Eിൌ
 ാ)ി<ാ ൈോഽൌ  ? ാ]ിL ഃ

േ,, iി! അ9 ം 6ാ7ി എ3േ ാ& ഈ ൈSം ആ ാേം േEം
ഒEി ആ േ7െ ിെ& 6ീിhെ#3 6°Sിl.
W>ാ : ൌ uാ$ാം uാ ം േ$ ംിം ।
ഉിെjൗ 'uാഃ 'ാ%ിp:ൈാ9]ിൌ

ആ ൈSം ാാം SാxF"ാ ം േംfം ആ ിേ&ാb 2SF±ാി"െ!
െ#)ി` ഇE 2െH 6ംWാq.ം െ#².
ാേ+ാാ? ।। 39।। ാാ H\.
# ം;>ാ ം F ിcാേ 'ം > 9 ।। 40 ।।
ഃാ േÆ $ഃ >?ിLാLാം ി$ാ

അtേ&ാ W]! Ƭാ] WാോK ഒE 6ം1ി േ#ാി[ാ] ആo,ി3; എെ^ #ിം
എി7ീാ"ാെ1 എെ9ാാ. എെ^ ി ഃMിാ&ി Wി1 അ1ിെ
H\1ാpം.
>ം ാ+ ാ+ാംേ R>ിേ4R>ി ।। 41।।
+ാ$ോഽി uാഽ 'ിേ $ിL

േ, ി ! അHിeാെ.nിpം ാംോ& (എി[) എtാ ാാംA!ിpം
അHിിtാ എോെ 1 (ഉ0ാ23) ഇ1 എ9ാ.?
{‘6iാാ1 sQDേ"ാS ാ´  {ാി #.
ാാംാി Fµ1&ഃ ൗ ാ.ാം േ.േ&ാഽി #} എ3 ാാംAN.}
അം ? $ിWഃ nൈ=ാൈൈ;േuാ'ìിഃ ।
>+േ$$ ? \1േ;V

ാീ uാഽി ।। 42 ।।

ഈ ൈSം, _%wാ ാpം ാ A!ാpം 1wാ ാpം ി°ി[െa`ാ&ി`
ഉേ ി[െa}; അJോെ 6iA!ാpം  ി1ി[െa}; എി}ം അ ി
അ1ിേ¡, yാ&ി ി3.
ഏേ R uാ ം ? >ാ\ഃിൌ ।। 43 ।।
×jോേRഽി ിRേ >ാWj ാ$ൌ
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ഇAിെ ഇം അJോെ1െ Ƭാം ോq െ0Hി¤ ിq&ിpംKി
1െ"ാ0 Sീ" ി[െa` ോbKി& ാ&ി`, ƬA!ിEEം
അ19ഃMോbKി& ാ&ിീി ി3.
a'ിേ Æ ാ#ാ േÆാേ ാ ാ$ിേ$ാി ।। 44।।
ാ ? #േRാ ിേ'ാx ëാ ।। 45।।

അtേ&ാ _.ാ-ാേ! ¸ാി"!ാ& എിം ഇ3ം ിേ"¹െ^ ഈ Bº1eം
അ¸ാം &ാെ1ാE "ാ .ംെ"ാ0 ഉ0ാ23, ആ&െ19ാ23?
ഋRി"ാ? ।। 46 ।। ഋqി H\ഃ
ാ$ ;ി  ; +േ\ാ>ിRേ ാ?േ ।
ിRാ%

ാ#ാ ാ\ി ൈ?ം uu'9 ।। 47 ।।

എtാ Fാ.ി"Nം S¼ാിിqA!ിh ¸ാം ഉ0ാ23. അtേ&ാ ,ാWാ! ആ
ിq&¸ാാെ` ഇAെ ി7ിh 6ംWി3.
ിാxാഃ Fാി$ഃ േ'?ിgാ=ാxാ;uാേ ।। 48।।
േ'?ിMിാ uാ ാെ=ൗ Fാി$Å4×jഃ

#ി Fാ.ി"! "½ അ¾A!ാ23; അJോെെ #ി ാ%ി&ിh
അ¾A!ാ23; #ി Fാ.ി"! അJോെ "pം ാ%ിeം J¿ി"!ാ23.
ാ$ിേ$ാ z+ാഃ ം 'ിõ േ $
ോ

ി േ'4ം ।

ി ാ$ി$ഃ േo ~@ിt ാഃ ।। 49।।

“q ¸ാി"!ാ23 61ം1േ. എാh അ ാ%t, എെ"ാെ0ാh

എtാ À, 

ി, ം 1ാ&eം ¸ാ y1െ.

ാ$ം ? ÆzRാാം േLRാം t @ിാം ।
zRാാം ? േLRാം :4 $Lേuാ#ോഃ ।। 50।।

ANം  ി"Nം &ാെ1ാE ിq&Ƭാം (ഉേ0ാ) അ1 അAെey
q 0. q &ാെ1ാEി7ിpy ¸ാ െ0ാ അJോെ1െ
 ി"Nം അ1ാJ ാ1ിe+ാ& ¸ാം ഉ0. അാ&
(ആ,ാ ിാW&ൈÁാി) ¸ാം  ി"Nം qം 6ാ23.
ാേ$ഽി ി ൈാ

ം ാ¦ാ?(V ।

'േ ാ@ാ×ാോ ാaീ ാ$ാ$ി ±)ാ ।। 51।।
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ീÂിaി[െabാeാെ.nിpം 1ിിം 1A8െK െ#
ആ,ാ ംSAെ! ിേ ി&ാ& ഈ  ി"െ! ോ".
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ി"8െK Ã"!ിh

ാzRാ z+ാÈ ാ#ി4ാRാഃ -ാ$9 Fി ।
േ4ാ#ാ9 F'ാാ $േ$>ാ

'ിം $ ി ।। 52।।

അtേ&ാ qേS! q& അ1Aെ! 2Hി F1Ä"ാ ിpy ആo,ം
ിിം ആSാ{¾ോbKി& ാ23. എാh ഈ  ി"െ! Wാ] "ാിേt?
uാഽി ാേL േ ാ
േL $ിാിാഃ ।। 53।।
ാ ാാF#ാേ ംാിി'ാിാ

അF"ാ ാെ.nിpം ,ാാ&eെK 6ാÅംെ"ാ0 ആSാാSം എ ÃIിേ&ാbKി&
ോ,ാ2 2Iി&ിh ിേÆqം 1ിaി[െa` ാ&ി` 6ം6ാ "ാ/െ
െ#k ാ&ി 1െ ഇ ി3.
<ാ= ി8ഃ 'ാോ ോ $ിgാ + aേഃ ।
ാ ാാ

േൈ%Rാ ാ ോ േ + 9 ।। 54।।

,ാാ& ോ"ാാ& ീ, ിeെK േ&ാിാേി&ാ23; ആ ,ാ ാ&&ാh ഈ
Fം ം tfം ോ,ി[െab3; അJെ"ാ0 ഈ ോ,ിh ിÇ&ിേ[0
ആSിt.
ാ$ി$ാ ി േ?ാംി േീ # ീ
w4ാാWR േ ാ ാ

ി ാ ।

ാ ാാ Fcി ।। 55।।

ആAിെ&ി ി ഐSi/ാിÉ.f&ാ& ,ാാ&ാേി
ിേSq¸ാോbKിeം 6iS+ിിേSqംെ"ാ0 ിKിlി ോ,ിാ&
അaി3.
ാ ിñ+േ ി>ം + േpാ?ം ।
ൈRാ F<ാ ാ Yാം #ി E1േ ।। 56।।

ആ േി&ാh 6mാ& # ാ# A!KAിെ& B3 ോ"ം ിേSq. Êി[െab3;
അAിെ ോ,"ാ ി.ി&ാെ.nിpം, അN F6&ാ&ാ q[
ോ ിാ&ി`  ം െ"ാb!ാ&ി Wി3.
ാ ിാ  ാ Eേേ :fാ $ാ$ീ ।। 57 ।।
ംാwxേ :% ൈ േ>>േ>ീ ।। 58।।
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ി1&ാ&ി ോ ി "ാ .u1&ാ&, 6ോNµ&ാ& ി&ാ23 അN;
6ം6ാ {¾ി3 "ാ .ാ& അിeം എtാ ഈSi wാം ഈSi ി&ാ& ആ
,ാാ&1െ.”
ാേ+ാാ? ।। 59।।
# 

'ാ

ാ H\.

ി ാ േീ

ാ ാേി ാം #ാ

।

ീി 'uEa<ാ ാ 'ാാ% 'ിം >ി+ ।। 60।।

േ, Wാേ ! അA ,ാാ&ാ എ &ാെ!ാEിെ& H\ ആ േീ ആ ാ23?
അN എAിെ ഉ0ാ&ി? േ, ാേ.ാ! ഇ8േ1 Fിeം &ാെ1ാാ.?
aF#ാാ ? ാ േീ {>¶ാ e#ാ ।। 61 ।।
{>ം ോ: ിcാ ി >േLാ ിാം  ।। 62 ।।

¸ാി"!ിh േ! ആ േി &ാെ1ാE ി7,ിeyN?
എ9ാµ1ിേ&ാbKി&N? എ9ാµ1ിേ&ാbKി&N? &ാെ1ാിhി3ËിN?
Wാിhി അെ1tാം േ"Nാ Ƭാ] ആo,ി3.”
ഋRി"ാ? ।। 63 ।। ഋqി H\ഃ
$ിൈ ാ + ®Lി;ാ o ിം ം ।। 64।।
uാി {EaLിw)ാ )ാം

।

ാS&u1&ാ& ആ േി ി11െ&ാ23; ഈ Fെtാം1െ അ!ാ
ാRാ.. എി ി[ിpം അ8െK ഉËം  F"ാ ി എnhി ിാpം.
ോ$ാം 'ാി.] ാി#ി ാ ാ ।। 65।।
ഉaേ<ി ാ േ4ാേ' ാ $ിാഽ#ി)ീേ

ആ േി ി1&ാെ.nിpം േwാEെK "ാ/6ി@ിാ&ി &ാെ1ാE 6&ം
F1 െab3ോ അേaാN ോ"ിh അN ഉËിl എ H&െab3.
ോ $ിgാം ാ ി േ'ാÃീWേ ।। 66।।
ആ;ീr േR #+9 'Tാേ\ # ാ F¡ഃ
ാ >ാ-ൌ േ¨ാൌ ിാൌ Çൈ'mെ#ൗ ।
ി'Ã േ4ാefൌ

õം ാEൌ ।। 67।।

"dാ6ാിh  ഏ"6 ാ[ി െ#/െa`േaാN Êി ി1ി
6ം,ാ "ാ .ാ&ി FÌാ& (ഇ ി) ീാ ാ&.] ആിേSqെ S/&ാ[ി
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എേaാN േ&ാിെ& േ6ിlോ അേaാN ിÍിെ^ "fി
ി3Ëി ാ&ി W&n wാ ാ& Uൈ"KWwാെ 3 F6ി@wാ ാ& 0 അs wാ
ാിെ ,ിം6ി[ാാ&ി` ഉÄ+wാ &ി.
 $ാ#ി' േ4 ിോഃ ിോ ാ F+ാിഃ ।। 68 ।।
×j>ാ ാ-ൌ േ?ാെ¼ൗ F-ം ? +$ാ.$ം ।
:jാ ോ $ിgാം ാേ 'ാ¼ഃ ിഃ ।। 69।।
ിേwാ)$ാ]ാ

േ ിേ$=Wാ4ാം ।

ിേ>>ീം + .ാ=ീം ിിം ാ'ാിീം ।। 70।।
$ിgാം # ീം ിോ:4ാം േ+ഃ F¡ഃ ।। 71।।

ിÍിെ^ ാWിnിh ഇEE8 ആ Êി"ാാ&ി FÌാ& (ഇ ി)
ി ി] ഉowാ ാ& ആ 0s wാേ eം, ിÍിെ ാºിെ#kാ&ി}ം
"0ി` ഏ"ാo,ിാ& ീ, ിeെK ഉ.ിാ&ി` ിÍിെ^ േ%ിh
6ി ÌേSi ി&ാൈ& Îി&ാ&ി
ാ6ം,ാ Aെ! െ#k!ാ&ി
Jിtാ!ാ&ി ഐSi/ ിf&ാ&ി (ഇ ി) േ1ോാ& ിÍിെ^ ആ
േ&ാി&ാ2 ിെ& Ï1ിl.
ോാ? ।। 72 ।।

ാ H\.

>ം >ാ ാ >ം >)ാ >ം

ി R½'ാഃ >ാ

-)ാ > @േ $ിേ =ി)ാ ാ=ാ

ി'ാ ।। 73।।

ി'ാ ിാഃ ।

“SാSi1&ാ&ി, wാിാSാി"!ിtാ1ി ി േി! േ.AN ¬Rിെ&
െ#kN ി1ിEKി&ാ23; ി¬.AN ¬Rിെ& െ#kN ി1ിEKി&ാ23;
ി¬.AN ¬Rിe0ാ8ം ി9ിEKി&ാ23; ി¬.AN
¬Rിe0ാ8ം ി1ിEKി&ാ2. "ാ 6iേ. Fി8ം
6i ÐF&ൗം ി9ിEKി1െ; ി9ിEKി അ16i&ാe അ"ാ ഉ"ാ
"ാ അ@ാ%ാ 6iി.ി&ാeം ി!ാ23.
അ. ാ=ാ ിാ $ിാ ാഽzpാrാ ിേRഃ ।। 74।।
>േ  ാ >ം ാി=ീ >ം േി +$$ീ ാ ।
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&ാെ1ാE േി ാS ,ി1&ാeം അ@ാ%&ി
ി1ി െ#k!ാ&ി ിേSേq.
ഉ ി[ാ] ാKിtാ!ാeി ി3ോ, അN ി9ിEKി1െ&ാ.; ൠÒ എ
ാ&%ിeം ി9ിEKി1െ; േ, േി! ഉhµാ& ാ1ാം ി9ിEKി&ാ23.
>ൈ.ാേ ി>ം >ൈ9 ñ+േ + 9 ।। 75।।
>ൈ9 ാ4േ േി > {േ\ ? oാ ।

“േ, േി! ാീS+ി&ാ& ി9ിEKി&ാh ഈ 
ി[െab3;
ൗീS+ി&ാ& ി9ിEKി&ാh ഈ 
ി[െab3; ൗീS+ി&ാ&
ി9ിEKി (ഇ1ിെ) അ6ാിh 6ം, ി3; ഇAിെ ീം ീം
ി9ിEKി&ാh ഈ Fം 7 ി[െab3.
ിñെjൗ ñjി¶ാ >ം ിി¶ാ ? ാ4േ$ ।। 76।।
uാ ംി¶ാഽേ\ + ോഽ + Æേ ।

Óiി.ി! ി9ിEKി ഈ Ìിെ^ ിേSേq.ey Êി&ിh
Êി&ാ23; 6ം
.ിh,
ി1ി&ാ23; അF"ാ ം അ6ാിh
6ം,ാ eം ആ23.
ാിാ

ാ ാാ

ാേ ാ ാ ? #ീ

ാേ )ാ
ാേീ

ാ6ിഃ ।। 77।।
ാ-ീ ।

“,1ി&ാ&ി ി  ിq&¸ാEÐeം അാ-ാം, ആ-ാം
 Ô ീA!ാെ. Õ@ിeം, ,ാ& 7ാ .ാS+ിey Õ@ിeം
,1ി&ാ&ി ി 7ാി.ിeം, 6ം6ാ S+ിeം, 6"േS+ിeം, ഉoാ&
അs S+ിeം, ി9ിEKി1െ.
FWി;>ം ? o !=ി#ാി$ീ ।। 78 ।।
'ാ4ാ=ി

ാാ=ിേ ാ ാ=ി% ാ"ാ ।

“Fµ1ി7vA!ാ& 6ാ1iി" ാ6, 1ാ6Aെ! െ"ാ ഊ,ി[ാ എtാ¥ിേ^eം
Fµ1ിeം, "dാ9 ാ%ിeം, ാ,ാ ാ%ിeം , ി,ാ ിtാ ോ, ാ%ിeം ി9ിEKി
1െ.
>ം ീ;> ീ>ീ >ം ീ;>ം /.ിേwാ)4@ാ ।। 79।।
4ാ njി;uാ :jി;>ം ാ\ഃ @ാ\ിേ ? ।
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“65h[ ിeം, ി1ിEKി&ാ23; ഈSi ×ി ി9ിEKി&ാ23. Î
ി9ിEKി&ാ23. ിY&ാ-ി"&ാ& Õ@ിeം െ#Øാy1ിh
അ¸ാSnെ"ാy ഃMം !eം അF"ാ ം 6േ9ാqം ാ7ാം
1ി1ി eം, ി9ിEKി1െ&ാ..
y ി$ീ ¹4ി$ീ േ¨ാ ി$ീ ?ിീ uാ ।। 80 ।।
ംിീ ?ാി$ീ wാ¡~&ീി¨ാ0)ാ ।
ൌ ാ ൌ ാേRൌേ #;>ി-,ീ ।। 81 ।।
ാാാം  ാ >േ  േ >ീ ।

“ാേ!9ി ¹ോbKി&!ാ&ി, ഒE "/ിh Sി ിെ 7 ിി ി[െ"ാ0 W&n ി&ാ&ി,
, #~ം, SംMം, 7, അF"ാ ം1െ, {ാ.ം, u¹Zീ,  ി®ം, ഈ ആe7A8ം
7 ിി ിെ!nിpം, 6ൗാ& ോbKി&8ം, അ1ിSാ9eം,
s° ാÅAെ!tാ¥ിpം െ അ7ി"ം 6ൗ°/ോbKി&8ം ാി"േ!eം
ഇാി"േ!eം"ാN അ1Ähµeം,  േSi ×ിeം ി9ിEKി1െ.
p 'ി^ി9 '>?ി>Å >ാഽി4ാ

ിേ' ।। 82।।

 o ാ 1ിഃ ാ >ം 'ിം Ñേ ാ ।

േി! Fിh എിേKeം ാS ,ി1ാeം Sി1ാeം &ാെ1ാE െ#Hി&
ാÅം h[ ി[െab3ോ അ1ിെtാം &ാെ1ാES+ി (ഉേ0ാ) ആ S+ി
ി9ിEKി&ാ23; അേaാN എAിെ&ാ. Ï ി[െab1?
ാ >ാ + *jാ + aാLി ോ + 9 ।। 83।।
ോഽി $ിgാം $ീഃ ';>ാം േ;ാ: ിേ >ഃ ।

ിെ Êിാ&ി, ിെ  ിാിാ&ി, ിെ
6ം, ിാ&ി ി1, &ാെ1ാEോ ആ ീാ &.ം, &ാെ1ാE
ി9ിEKി&ാh ിാ7ീാ[െa}; അAിെ&ി ി ി9ിEKിെ& Ï ി1ി3
ഇിെK ആ1െ&ാ. 6Åാ&ിീE1?
ിഃ ീ¼ 

ീാ$ ഏ ? ।। 84 ।।

'ാിാേ; ോഽ;>ാം 'ഃ േ;ാ:ം 1ി ാ$9 #േ9 ।
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“ിÍWാം ( ാാ&) Ƭാം േ,Si ം Kി ി9ിEKി&ാh
S ീ ോbKി& ാ[ി െ#/െa} എേ1ാേ5ാN, ി9ിEKിെ& Ï1ി1ി
ആ1െ&ാ. S+ിey&ി Wി".
ാ > ി]ം F#ാൈഃ ൈ>"ാൈേMി ംÅാ । । ൮൫।।
േ ാ ൈൌ ാ)R-ൌ Çൈ'mെ#ൗ ।

“അtേ&ാ േി! ആ ി9ിEKി ഇF"ാ ം ി9ിEKിeെK ഉhµA!ാ&
,ിാ1ിS&Aെ!െ[ാ0 (എാh) Iിോെ Ï1ി[െa}. ഈ  ാ~ി"!ാ&
Uൈ"KWwാെ  അs wാെ അിേ"ി"!ാ[ി&ാpം.
Fേwാ)ം ? + {>ാ ീ $ീാ ?ോ 4- ।। 86।।
േwാ)% ിാ 

õേ ൌ

ാ-ൌ ।। 87।।

“ാാ& അ#Ä1] ഇ .ം1െ േ{ാ7ം െ1!ി¤ അ െ& Fാി[െaKെ`;
ഈ ,ാs wാെ ിo,ി1ി ഇേc,ി Õ@Äേwqം െ#/െaK.േ.”
ഋRി"ാ? ।। 88।। ഋqി H\ഃ
ഏം Åാ ാ േീ ാ ീ = േ)ാ ।। 89।।
ിോഃ Fേwാ)$ാ]ാ $ി õം Çൈ'mെ#ൗ ।

അേaാN, ിÍിെ^ ാWി"ിh ഇ ി ാിാ ഈി7ം Ï1ി[െa`!ാ&
1ോÉ.ോbKി& ിാേി Uൈ"KWwാെ ിo,ി1ി3ം ിÍിെ^
ഉ.[ാെ[ാം (ിÍിെ^) "f, Mം, B[, ൈ""N, Q&ം ഇ&ിhി3ം,
അJോെ  ിhി3ം, ിി (അെ& െKി¤) അ+ാ&
ഈSi nhി3 ാ1ാ& ാി F1 &ാ&ി.
േ$=ാ$ാി'ാwാേ#;േuാഃ ।। 90 ।।
$ി  േ$ ൌ ോഽ1+Æ$ഃ ।

അേaാN ിÍിെ^ ാWി"ി ഇ ി ാിാh ഈ ി7ം Ï1ി[െa`!ാ&
1ോÉ.ോbKി& ിാേി Uൈ"KWwാെ ിo,ി1ി3ം ിÍിെ^
ഉ.[ാെ[ാം (ിÍിെ^) "f, Mം, B[, ൈ""N, Q&ം ഇ&ിhി3ം,
അJോെ  ിhി3ം, ിി (അെ& െKി¤) അ+ാ&
ഈSi nhി3 ാ1ാ& ാി F1 &ാ&ി.
ഉLൌ ? + <ാu;ാ Eോ +$ാM$ഃ ।। 91।।
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ഏ'ാÃേഽ ി$ാLഃ  ×േ ? ൌ ।
Çൈ'mെ#ൗ ാ

ാ$ാിീാെ ൗ ।। 92।।

ോ)േ@ാം ാം +$ിോെ ൗ ।

ആ േ&ാിാേി&ാh െKി&െa` ോ"ാാ&ി ി ിÍWാ] 6ം
ഒാ&ി ി 6 ിh ആിേSqാ2 െ&ിhി എേ; അ9 ം ആ
ാc Õ@ി"!ാ&ി, @ി ീ/ ാ~Aേ!ാb Kി& ാ&ി േ"ാംെ"ാ
Ãി ി "Ù"െ!ാbKി& ാ&ി, ാിെ ിo,ി1ി
ഉÓാ,ോbKി& ാ&ി ഇ ി ആ Uൈ"KWwാെ "ാ"eം െ#².
E]ാ ;ാ#ാം 00േ) # ാ$9

ിഃ ।। 93।।

^R ാി wാF ോ ി¡ഃ ।

അ1ിhിെ, Êി ി1ി6ം,ാ "ാം 6ാിeാ& ിÍ എേ¥ി`
അ/ാ&ി ം Ó AN അേ ാK ൈ""!ാ2 ആe7Aേ!ാbKി e@ം െ#².
ാിwേ4ാÆെLൗ

ാ ാാിേ ാ ിൌ ।। 94।।

ഉ1െ\ൗ ോഽ8േLാ ിാ ിി േ'ം ।। 95।।

അ1ി {Sാി"!ാ& അ ാ"െ` ,ാാ&ാേി&ാ tfം
ോ,ിaി[െa` ാ"&ാN “ƬA!ിhി3 ഇ y1  ി[െaKെ`” എ ീ
ിÍിോK H\.
ീ# ാzാ? ।। 96।। ീ Wാ H\ഃ
#ോ  േ :െjൗ

)ാ#ാി ।। 97।।

'ി േ$$ ോ= ഏാ.ി Kം

।। 98।।

“ഇേaാN ിA!ിEEം എെHി 6 ാെ.nിh എി[ 7ി[[ ാ&ി
Wി[െaKേ`; ഇ[ാ/ി െ¥ാE  ംെ"ാ0 Fേ&ാെ9? ആ"&ാh എാh
ഇ%eം  ി[െa}.
ഋRി"ാ? ।। 99।। ഋqി H\ഃ
^ിാ#ാ ിി ാ o ാോ ം + 9 ।। 100 ।।
ിേ4ാ' ാ#ാം ിോ # ാ

' േ4@ഃ ।

ആാം + ി $ േ=ാoീ 4ിേ4$ ി.ാ ।। 101 ।।
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അേaാN, ഇF"ാ ം ി1 ാ& അ ാh, ¢ ം ാ&ി "0 േ,Jാ “uി
എിെK െyി [െa`ി`ിtേ&ാ അിെKെ ƬAെ! 7ിlെ"ാN"” എ
"േ .ാ& ിÍWാ] H&െa}.
ഋRി"ാ? ।। 102 ।। ഋqി H\ഃ
േu1>ാ # ാ ം? ാാ ।
W>ാ ?േ ൈ ¦ിേ< +¨േ$ ിീ ോഃ ।। 103।।

“അF"ാ ം1െ” എ H¤ി` SംM#~ാ7ാ ി&ാ& Wാാh അEെK
Sി Ú"N 1െ^ ®FേSിh േ#¢െ sS#~ാ േÛി[െa}.
ഏേ Rാ Ea<ാ ാ ംÅാ >ം ।
F#ാ ാ ോÅ fഃ !Q ാ ി േ ।।104 ।।

ഇF"ാ ം ഈ ,ാാ& ാിാh tോെ Ï1ി[െa`!ാ&ി`, 1ാ]
ഉËിl; ഈ േിeെK ാ,ാ-െ ഇിeം േെH Wാ H&ാം േ"`ാpം.
।। ഇി ീ ാiേ&nാേ ാÃിേ' $>\േ േീ ാ ാേ



Çൈ'm#േ)ാ $ാ Fuേ ാഽ.ാഃ ।।

Uൈ"KW7ം എ ഒാ@ാ&ം 6ാRം.
ആിഃ േHാ'ാഃ 78

ആിോ Dാഃ 104

J
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।। അu . ?ിം ।।
ാ45ീ)ാ$ം
ഓം അ@~ം േVq4ിം e ം )z0&ി'ാം
&ം 1ി ിം ? ? +4+ം ¨Àാം -ാ#ാ+$ം ।
¹4ം ാ-േ$ ? )ീം ൈ;ഃ F<ാ$$ാം
േേ ൈി#Mി$ീ ി

ാ45ീം ോ+ിാം ।।

ഓം ഋRി"ാ? ।। 105।। ഋqി H\ഃ
ോ- f.ം UÃ áം nാ ।
ിേRഽ-ാാ )ിേ ോ$ാം ? n,േ ।। 106।।

0 ,ിq] അs wാേKeം ഇ] േwാEേKeം അ7ി1ി&ാ&ി ിേ5ാ!
േwാം അs wാം 1vിh ÜEqം ഇKിKാെ1 e@ം ഉ0ാ&ി.
=ാ-ൈ
+ി>ാ ? '4ാ

ാീൈേൈ$ം ാ+ിം ।
ോ$ിേ¬ാഽfÆ ിRാ-ഃ ।। 107 ।।

അ1ിh അ1ി ാ~ി"!ാ& അs wാ ാh േ"8െK ൈ6ം േ1ാdി[െa}.
,ിqാs  എtാ േwാേ eം &ിി` ഇാ&ി Wി[eം െ#².
ഃ ാ+ിാ ോഃ e ോ$ിം F+ാിം ।
n1 ാ;= േ= ".>െ+ൗ ।। 108।।

അ9 ം േ1ാhി ി.¤ േ"N nോËാ& Ýാിെ ]ിി
&ാെ1ാE ി[ിh Sിം, ിÍം 6ിിE3ോ അിെK[ െ#3.
uാKLം ോ;>Æ ിRാ-േ?jിം ।
=ിാഃ 'uാ ാ-േMാ#ി#ി;ം ।। 109।।

േwാ അേ ാK, &ാെ1ാEി7ം 6ംWിlോ അേ1ി7ം1െ ,ിqാs െ^
Fിേ&eം േwാ ി.¤ ി&  ാ&േeം ¥ി H\.
Aേ¬ാ$ിേ4Ä$ാം   " ? ।
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അേ$Rാം ?ാ)ി'ാാ$9 >േ ാ)ിിി ।। 110 ।।

“അ] *&], ഇ, അÞി, ാe, # ഇEേKeം അ9"േ^eം E.േ^eം
േ"8േKeം, അ7ി"ാ Aെ! 1ാ]1െ അ, ിെbി ി3.
>ാ<ിാWാഃ േo േ$ േ ാ ¡ി ।
ി?\ി uാ Lാ

ിേR ാ

$ാ ।। 111 ।।

“ ാ-ാാ& ആ ,ിqാh 6"േ.A8ം 6i ിhി
ി ാ" ി[െa` ാ&ി q എോെ uി&ിh 6 ി3.
ഏ>ഃ 'uിം o

ാിിേ?jിം ।

ം ഃ F<ാഃ േ8ാ ); ി?ി\ാം ।। 112 ।।

ഈ േSzാ& ,ിqാs െ^ Fി ം ിAേ!ാb H&െa}; ƬAN S .ം
Fാിി ി3 ആ"&ാh അെ^ േ7ാാ&ം ആോ#ി[െaേK.േ.”
ഇ]ം $ി  ോ$ാം ?ാംി ÇA$ഃ ।
?'ാ േ'ാം ം¡% qmീqmി4ാ$െ$ൗ ।। 113 ।।

ഇF"ാ ം േwാEെK ാ"െ! േ"`ി` ിÍം േ,Si ം, !¤ _ ി"െ[ാKി"!ാh
2Kിാ&ി ി MAേ!ാbKി& ാ&ി േ"ാിaിl.
ോഽിേ'ാUÃ ?ിോ $ാLഃ ।
$ി%ാ

േLേ+ാ ഃ S ? ।। 114।।

അ9 ം അ[ാ .ാh േ"ാാി&ാ& ിÍിെ^eം
MA!ിhി p1ാ& േ1 ആിWിl.

ാിെ^eം Sn െ^eം

അേ$Rാം ൈ? ോ$ാം ാീ$ാം ീഃ ।
$ിം -

േL+;ൈp'ം 

c ।। 115।।

ഇ] JKAി& y േwാEേKeം S ീ A!ിhി31 ഒE ി& േ1
ി ിl; അJ ഏ"Wാെ Fാി"eം െ#².
അീ േ+ഃ ³mം +>4\ ി oം ।
×~േ; -ാ;= +>ാ4ാാി \ം ।। 116।।

ആ േ"N ആ 6&ം iാ"!ാh ാRാ& ിßWാAേ!ാbKി& േ1ഃ_àെ
"ാ9ിെ"ാ0 ഏ¥ം iി ഒE 1െോെ Sിl.
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അ:4ം = േL+ഃ oേീ+ം ।
ഏ'ം f<ാീ ാേ4ാ'=ം >ിRാ ।। 117 ।।

അിെK അtാ േwാEേKeംS ീ A!ി ി30ാ&ി ഒEിl േ#ിE ആ േ1
അാ&ിE3; അ1 ീRിെ"ാ0 ോ"%&െ ാി1ാ&ി ഒE 1E.ി&ാ&ി
Wിl.
fcാം#ം േ+േ;$ാ+ാ ം ।
ാേ $ ?ാ#$9 േ'ാ wാ ോ ിേ+ാ ।। 118।।

&ാെ1ാE Sി6ം{¾ി&ാ& േ1 ഉËിlോ, അJെ"ാ0 ആ േിeെK Mം
ഉ0ാ&ി. &6ം{¾ി&ാ& േ1Úെ"ാ0 േ"SA8ം ൈáേ1Úെ"ാ0 ൈ""8ം
ഉ0ാ&ി.
ൌേ $ ;$ോം )ൈ േ¬ ?ാ#9 ।
ാ"േ$ ? +ംേ¨ാ¶ $ിംwേ;+ാ ¡ഃ ।। 119 ।।

േ6ാേ1ിാh mi&ം ഇേ1ിാh 7FേSം E.േ1Úെ"ാ0
".nാp"8ം JK"8ം uിeെK േ1Úെ"ാ0 "KിFേSം ഉ0ാ&ി.
േ;+ാ ാൌ ം!േ4ാഽiേ+ാ ।
A$ാം ? 'ാം!4ഃ െ'ൗേwേ ? $ാി'ാ ।। 120।।

േ1Úെ"ാ0 ാA8ം */േ1Úെ"ാ0 "ാhി p"8ം അs[8െK
േ1Úെ"ാ0 ൈ"ി p"8ം 2േ{ േ1Úെ"ാ0 ാ6ി"eം ഉ0ാ&ി.
ാÅ \ാഃ ംfാഃ Fാ+ാേ$ േ+ാ ।
$$=ിം +േ uാ ാ'േ+ാ ।। 121।।

_%wാ & Fാ1ിാെ 6ം{¾ി േ1Úെ"ാ0 ആ േിeെK 9A!
ഉ0ാ&ി. അJോെ1െ അÞിeെK േ1Úെ"ാ0 B3 "Ù"N ഉ0ാ&ി.
ൌ ? xോേ;+ഃ ാ$ി4 ? ।
അേ$Rാം ൈ? ോ$ാം ം#േ;+ാം ിാ ।। 122 ।।

6ാ&ംFാ1ഃ6¾"8െK േ1 _ ി"െ[ാKി"8ം ാeിെ^ േ1 െ#ി"8ം
ആ23. y േwാEെK േ1Ú"8േKeം  ി.ാം 1െ ആ23 ആ ം!
ിo,ം.
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ഃ  ;ോ$ാം േേ+ാാിEe#ാം ।
ാം ിേ4ാ' Eം Fാn ാ

ിRാിാഃ ।। 123 ।।

അ9 ം 6" േwാEേKeംേ1ോ6B,ിhി3Ëി ആ േിെ& ി
,ിqാs ാh ,ിം6ി[െa` ാ& േ"N 6േ9ാqെ Fാിl.

ി

¹4ം ¹4ാ>ി$ി2R ൌ ൈ ി$ാ' '9 ।
?ം ? Lാ$9 Wഃ Eaാ >?ഃ ।। 124 ।।

ിാ"ാ.ി&& Sി] ¹ിhി3 ¹െ ആ"qിെb അN[ാെ[ാ0
h"ി. ിÍ 1െ^ sSിhി ഒE #~േeം എbി` െ"ാb¢.
ംം ? "ഃ 1ിം ൌ ൈ ാ$ഃ ।
ാ"ോ Lാം%ാം wാUേ േuV)ീ ।। 125 ।।

E. SംMെeം, അÞി േിേeം, ആ േി[ േ"ാb¢. ാE1] 7Úം
അF"ാ ം അâ"N ിH അ &ാ&  ആാIി"8ം h"ി.
Ì ി¬ഃ Eaാ q4ിാ ാ)ിഃ ।
ൌ ൈ  ാേ@ാ ¨Àാൈ ാാe +ാ9 ।। 126।।

േ ാാാ& ആ&ി ം "Ù"8y ഇ ãാe7ിhി ãേeം ഐ ാ1ം
എ ആ&ിhി3 .ിേ&eം ആ"qിി` ആ േി[ െ"ാb¢.
'ാ4&ാേ ാ &ം ാം ?ാ/ിൌ ।
F+ാി%ാ@ ാ4ാം ൌ ാ ' &ðം।। 127 ।।

അ9"] "ാZിhി "ാZം എ ആe7േeം E.] ാSേeം
െ"ാb¢; Ýാ& ാ ാേ&eം ാ%േeം h"ി.
 ;ോ ³േV $ി+éീ$9 ിാ'ഃ ।
'ാ4% Lാ$9 y ം ാ% ? $ി4ം ।। 128 ।।

ആി1] 6"േ ാA!ിpം 1െ^ äി"േ!eം "ാം ആ േി[ ാ!ിേeം,
ഒ!ി#ി1  ി#േ&eം െ"ാb¢.
@ീോ%ാ 4ം

ാ +േ ? uാംwേ ।

ാാIി ിvാ& ¢ാeം, അF"ാ ം Sി[ാ1ാ&  xA8ം െ"ാb¢.
êാ ിം uാ ിം q&േ4 'm'ാ$ി ? ।। 129 ।।
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അ.?¬ം uാ ~¥ം േ'àാ$9 owാV ।
ínൌ ി െ4ൗ >9 ൈ¼േ' zL ം ।। 130 ।।
അം!4ീ'}ാ$ി  ;ാ>ം!4ീV ? ।
ി>'ാ ൌ ൈ ~ം ?ാി$ി4ം ।। 131 ।।
അ ാേ$'¶ാി uാഽേ#ം ? ം$ം ।

േSിdി&ാ& ിSi"vാ ആ േി[ ിാ& Sിേ ാ ×േeം അF"ാ ം1െ
 2ZA8ം, !"8ം, അേ1ോെ Àåാ& #aH എ ആW .ം,എtാ
ൈ""!ിpം, േ1ാN!"8ം, അJോെ1െ ിvA!ാ&
"ാh#ിâ"8ം,അ1Ä& "æാW .ം, എtാ ി p"!ിpം േA!ാ&
ി hോ1ി Aേ!eം ഏ¥ം ിvാ& െçിേeം F"ാ A!ിpy
അxAേ!eം അfം1െ J![ാ] ാKിtാ "#േeം h"ി.
അ3ാ$S+ാം ാ4ാം ിി ?ാാം ।। 132 ।।
അ4)ി;ൈ S+ം ?ാിോ#$ം ।
ി ാ$9 ാ $ം ിം ം }ാ$ി ിി)ാ$ി ? ।। 133 ।।

6 ം ആ േി[ 1&ി (7 ിaാാ&ി) ാKാ 1ാ è[െ!െ[ാ0ാ[െa` ഒE
ാeം, ാിKി 7 ിaാ] േെH ാeം അ1ിോ, ാ& 1ാ èം,
,ിാ]1ം 6ിം,ാ,േeം 1 ിpy ിേSqÏ[േ!eംെ"ാb¢.
ാ¹$ം -ാ ാ$ാ=ം )$ാ)ിഃ ।

2േ{ ], Uെ"ാ0 fാ&ി ി ാാ%െ െ"ാb¢.
േR% o$ാേ ോ
$ാ

ാ ിിfRിം ।। 134 ।।

ാം ൌ ൈ )േL ഃ uിീ ി ാം ।

&ാെ1ാE] ഈ uിെ& 7 ി3ൊ, എtാ ാANം അ7ിാ& ആ
ആിേSq] ഉ ×A!ാn ി[െa` ാ,ാ ം ആ േി െ"ാb¢.
അൈ$ി -ൈേീ fRൈാ0ൈ);uാ ।। 135।।
ാ$ിാ $$ാോൈpഃ ാÜ ാം Edഃ ।

േി y േwാ ാpം uq.Aെ!െ[ാം ആe7Aെ!െ[ാം അJോെ1െ
6vാി1ാ&ി` ിെeം ിെeം ഉ6i ിh അ`,ാ6ോbM Kി അHി.
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ാ $ാേ$ േ¨ാേ W4 ാUിം $#ഃ ।। 136 ।।
അ ാാഽി

ാ$f9 ।

ാ Fിേáാ

±¡ഃ '4ാ േ4ാ'ാഃ Egാ% ?'Öിേ ।। 137 ।।

അ8െK അ!¥ ംWീ ാ& അ1Äoാ& ആ 6ിം,ാാh ആ"ാSം ം
ിHെa}. 5ി െ¥ാി ഉ0ാ&ി എ31െ&t എtാ ോ"A8ം േ ാWിl;
6 AN ഇ!"ി¥ി\.
??ാ4 -)ാ േ?ðഃ '4ാ%

ീ)ാഃ ।

+േി ോ% Eാ ാ ഃ ിം ാ ി$ീം ।। 138 ।।

uി 2pAി; "െ!tാം 1െ ഇ!"ി; േ"N ആ6"ം ആ 6ിം,ാ,ിി&ാ&
േിെ& ’&ിാpം’ എിAെ 6േ9ാqോbKി 6imിാ#ം െ#².
:d$ൈ%$ാം #1ി$¿ാ

Lഃ ।

ി"N എtാം W+ിെ"ാ0 അ1A!ാ& Q&Aേ!ാbം S ീ Aേ!ാbം Kി& ാ&ി
ഈ േിെ& Ï1ിl.
×j>ാ  ;ം ം±#ം ൈ=േ4ാ'

ാഃ ।। 139 ।।

<.ാി4ൈ$ാേ; EL5"ാ0)ാഃ ।

ോ ി"!ാ& അs wാ ൈ%ോ"ം ം േ ാWി[െa`1ാ&ി "0ി` അ 6"
ൈ6Aേ!eം 1/ാHാ[ി 6ാ[െa` ആe7Aേ!ാbം Kി&  ാ&ി എേ.
ആഃ 'ിേ ിി ോ)ാാ#ാR

ിRാ-ഃ ।। 140 ।।

അ#)ാ ം á േൈR-ൈKഃ ।

,ിqാs ] “,ാ! ഇ1 എ9ാ.?” എിAിെ േ"ാംിിം Îി എtാ
അs wാ ാpം ÃIെa`ാ&ി ആ S¼െ അWി Mീ" ിോKിെ3.
  ോ േീം ാേ4ാ'=ാം >ിRാ ।। 141 ।।
ാാാ\ാഽഽ$¡ം 'ിീേmാിിാംwാം
േ@ാ#ിാേRാാ3ാം )z+ാ$ിഃ>േ$$ ാം ।। 142 ।।
ിോ ¡+ േ  \ാ>ാ ംിാം ।

അ9 ം അ] "ാ9ിെ"ാ0 3 ോ"Aേ!eം ി!ാ&ി "ാh#ി}െ"ാ0
uWാെ 1ാéി&!ാ&ി "ി ീKാh ആ"ാSെ ÔSി!ാ&ി, ിtിെ^
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Ƭാെ.ാി&ാh ിWി1ാ[െa` 6"ാ1ാ!ോ"Aേ!ാbKി&!ാ&ി ആ&ി ം
ൈ""!ാpം Ã y ി"െ! ാിlെ"ാം
ി1ിെ#)ിE ആ േിെ& ".
ഃ FKേ 0.ം ാ ോ ->ിRാം ।। 143 ।।
 ാൈ w)ാ Eൈാീിി \ം ।

അ9 ം ആ േിeെKKി s േiqി"N[ F"ാ ിh Fേ&ാി[െa`
ആe7A!ാpം അxA!ാpം F"ാSി[െa` ി9 ോbKി&1ാ& e@ം ആ ംWിl.
ിRാ-േ$ാ$ീ%ി±ാോ

ാ-ഃ ।। 144।।

00േ) ?ാ %ാൈ$%:ം w4ാ$>ിഃ ।
uാ$ാ 0ൈഃ Ry#ി"¼ാോ

ാ-ഃ ।। 145 ।।

,ിqാs െ^ േ6ാാ&"ാ& #ിê ] എ ,ാs ം,
#J ംേ6േ&ാbKി&ാ&ി അ6ാ7ാ .wാ ാ& അs wാേ ാbം Kി& #ാ ം
അ1ിാ&ി ം േ1E"േ!ാbKി ഉo] എ ,ാs ം e@ംെ#².
അ0)ാ0ാ$ാം ?  േ

ാ zഃ ।

^ാe#ി% $ി0ൈിേ4ാ ാ

ാ-ഃ ।। 146 ।।

,ാ, എ] ഒE േ"ാKി േ1E"േ!ാbKിeം അ6ിോാ എ ,ാs 
അëേ"ാKി േ1E"േ!ാbKിeം e@ംെ#².
അ0ാ$ാം ൈഃ Ry#ിwാÔേ4ാ 00േ) േ ।
+ാ+ി ൌൈ¨േ$ൈ'ഃ ിാിഃ ।। 147 ।।
Kോ uാ$ാം േ'ാmാ ? 0േ. 8ി<0. ।

{ാì! എ] e@ിh അJ  ം േ1E"േ!ാbKി ോെ#².  ിാ ി1]
എ] അേ"ാ&ി ം ആ, 21ി എിeെK 6B,A!ാpം ഒE േ"ാKി A!ാpം
Ã¥െa`ാ&ി` ആ e@ിh ോെ#².
wിാ4ാോഽ0ാ$ാം ? ^ാe#ിuാ0ൈഃ ।। 148 ।।
00േ) ം0േ = uാ$ാം ിാിഃ ।

അ9 ം {ിÂാ] എം ആ ോ ിh േ1E"8െK അ\േ"ാKി
6ംM"െ!െ[ാ0 Ã¥െa`ാ&ി` e@ംെ#².
അേ$ ? =ാ0ോ u$ാ

ൈ>!ാഃ ।। 149 ।।
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ാ-ാഃ ।

ആ 6&ം ആ e@ിh ഇെ íKാെ1ey ,ാs wാEം 1ിാ&ി [.[ാ&ി
േ1, ആ, 21ി , എി&ാh  ി1 ാ&ി` േിേ&ാbKി ോ ാKി.
േ'ാmിേ'ാmി ൈÅ uാ$ാം \ി$ാം uാ ।। 150 ।।
ാ$ാം ? Kോ 0േ. =ാfÆ ിRാ-ഃ ।

അF"ാ ം ,ിqാs ം ആ e@ി A8േKeം A8േKeം 21ി "8േKeം
എ%േ&ാ േ"ാKി"െ!െ[ാ Ã¥െa`ാ&ി` Wിl.
ോ ൈ#ി,ിാൈ4% 1ി#ിEൈ4;uാ ।। 151 ।।
00Çഃ ം0േ ോ yൈ ഃ ~Üിൈഃ ।

e@ിh േ1ാ AN എ ആe7 ിേSqAെ!െ[ാം "ി.ി"െ!െ[ാം
േp"െ!െ[ാം േ"ാKാി"N, `ിSAN ഇെ"ാം േിേ&ാbKി e@ംെ#².
േ'?ിp ?ി@ിnഃ 1ീഃ േ'?ി9 ാാം;uാേ ।। 152 ।।
േീം y F ാൈÅ േ ാം

õം F?Eഃ ।

#ി S+ി"േ!eം #ി ാSAേ!eം Fേ&ാിl; അJോെ y #ി
അs ീ wാ ാ8"hെ"ാ െ`ിeം ആ േിെ& ിo,ി1ിാ&ി` &×ിl.
ാഽി േീ ;ാ$ി  ാ ാി ?&ി'ാ ।। 153 ।।
4ീ4ൈ F?ിേc $ി+ ാ Rിീ ।

അ9 ം ആ #Zി"ാേിeം ആ SxAെ!eം അxAേ!eം 1െ^ SxAേ!eം
അxAേ!eം qി!ാ&ി, ിî&ാ6ം MZിl.
അ$ാ;ാ$$ാ േീ Ñ ാ$ാ -Rി#ിഃ ।। 154।।
Eേ ാ?ാ-േേ V  ാ ാി േ?>ീ ।

ാ`ിtാ ോbKി&8ം േqി"!ാ Ï1ി[െab8ം ഈSi ിeം ആ&
W1ി അs wാEെK S ീ A!ിh ആ6"ം SxAേ!eം അxAേ!eം Fേ&ാിl.
ോഽി 6േ.ാ Çേmാ ോ ാ $േ'ീ ।। 155।।
??ാാ-ൈേ$V േ$R>ി ാ$ഃ ।

േിeെK ആ ാ,ാ& 6ിം,ം ¯@ാ&ി ï°േ ാAെ! "K\െ"ാ0
A!ിh അÞി എോെ അs ൈ6AN[ിK&ി 6 ിl.
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$ിഃ>ാാ

EEേ? ാം% 0) ാ$ാ േഽ◌ംwി'ാ ।। 156 ।।

Àാ .ാം:

 ഏ ഃ ംfാ ാഃ  ഃ ।

#Zി"ാേിeം e@ിh e@ംെ#k!ാ&ി &ാെ1ാE ിSiാ6Aെ!
_Hെabിlോ അെ1 ആ .ിh  [.[ിh #Zി"ാ.A!ാ&ി
 ി.ിl.
00Çേ; ~#ി#ി,ിാ4ാിÜിൈഃ ।। 157।।
$ാേ\ാഽ- ാ$9 േീ1Þം ിാഃ ।

േിeെK S+ി&ാh േFാÓാ,ി[െa` ാ&ി` േ"ാKാി"െ!െ[ാം ഏ"9ം, ാN,
`ിSം ഇ"െ!െ[ാം അs .Aെ! Sിaി ാ&ി` ോ ാKി.
അാ\ m ാ

ാഃ ംാം;uാഽേ ।। 158 ।।

tം ാ% ൈuാേ$ 8ി$9 0. േ ാ{േ ।

ആ e@േ,ാÓിh േിeെK .AN െE5H"N െ"ാ`ിേ®ാqിl; #ി 
SംMAേ!eം അF"ാ ം I[ി;  #ി Aേ!eം അJോെ1െ I[ി.
ോ േീ =ി¹േ4$ ാ 1ിKjി#ിഃ ।। 159।।
y ാി#ി% ോ $ി+¨ാ$

ാ-ാ

।

അ1ിhിെ േി %ീ¹ംെ"ാം െ[ാംാ! 1ാ&&ാpം ,ാs wാെ
Ü[.[ാ&ി െ"ാൊb[ി.
ാാ ാ ൈ?ാ$ാ
അ-ാ

¨Àാ>$ിേ ാ ിാ$9 ।। 160 ।।

¡ി ാേ$ w.>ാ ?ാ$ാ$'R9 ।

®`ാാാh 1ീെ ോ,ിaി[െa` ാ& #ിെ ി¢ീéി എ3ാ%t, േെH
#ി അs wാെ "&െ"ാ0 െ"`ി ി\ uി&ിh ഇ} ി"eം െ#².
േ'?ി9 >ി)ാ Wാ;ീൈ7ഃ y ാൈ;uാേ ।। 161 ।।
ിോuിാ $ിാേ$ ാ ¡ി േേ ।

#ി അs wാ  1ീðA!ാ& MZF, A!ാh 0ാ[െa}; അF"ാ ം1െ
േെH #ി െ"ാy അKിെ"ാ0 cി[െa` ാ&ി uി&ിh ീ.
േE% േ'?ിö)ിം Eേ4$ ം

ാഃ ।। 162।।

േ'?ി<ിിാ fെ ൗ #ി<ാഃ ¹േ4$ @ി ।
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#ി ഇEâ[െ"ാ0 tfം 1ാÂി[െa` ാ&ി` +ം Ûcിl; #ി
¹ംെ"ാ0 ാHിKം ി![െa` ാ&ി uി&ിh ീ.
$ി\ാഃ ൌേ¨ Wാഃ േ'?ിgാ+ിേ ।। 163 ।।
േ$ാz'ാിഃ FാാE

ിാ$ാഃ ।

#ി േ6ാ7ി1ി"!ാ& അs wാ  . Mിn½ S 6B,ാ ി ാµ1wാ ാ&
െ#/െa` ാ&ി` Fാ.Aെ! ഉേ ിl.
േ'Rാ^ിewാ 8ി<ാ8ി<¼ീാ;uാേ ।। 164।।
ിാംി േ:േ$Rാ േ$ േ) ിാിാഃ ।

#ിEെK ൈ""N േÛി[െa}; അJോെ േെH #ി Hി[െa`
"ോbKി& ാ&ി  #ിEെK 1"N 1ാെI ീ;  #ി bേ
ി![െa` ാ&ി.
ിcി<+ം¨ാ;>േ േ:"ാം

ാ-ാഃ ।। 165 ।।

ഏ'wാ >@ി?ാഃ േ'?ിേMാ >ി)ാ Wാഃ ।

അwാ ാ& ,ാs wാ ാ"െ` Hി¤ ".nാp"േ!ാbKി& ാ&ി` uി&ിh 1ിl;
#ി േി&ാh ഒE "kം, ഒE "Ùം, ഒE "ാpം അേSqി[െa` 0ാ&
MZി[െa}.
¦ിേ<ഽി ?ാേ$ ിി ിാഃ n$"]ിാഃ ।। 166 ।।
'wxാ 00Ç9ോ Ò ീ ാ0)ാഃ ।
$Y:%ാേ = 0േ. ù4ാിാഃ ।। 167 ।।

േെH #ി Sി  െ`ി Hി[െa`, uി&ി ീéിെa}, എി}ം ീം എേ¥
ഉSxAെ! എb¢െ"ാ0 ഉKhാ% y ാ&ി േിേ&ാbKി e@ംെ#². ആ
e@ിh #ി ാാി"8െK ി&11ാ!6 ി ñംെ#².
'wxാ8ി<ിഃ y 1!jിാഃ ।
ി ിേി #ാRേ\ാ േീ േ$

ാ-ാഃ ।।168 ।।

േÛി[െa` Sി Ú"േ!ാbKി& "{¾AN ാN, േh, ഈ`ി, ഇെ& ൈ""!ിh
ിKിlെ"ാം, േെH #ി ,ാs wാ േിേ&ാK ിh[ ിh[ എ3 H\.
ാിൈ u$ാ ാൈ>-ൈ% -xാ ।
അ

ാ ാഽ#L= =ാf9 

ാഃ ।। 169 ।।
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&ാെ1ാE ി[ിh ആ ,ാe@ം K3ോ അിെK ആ uWാം ീéെa` േ1E"N,
ആ"N, 21ി "N ഇ&ാpം അs wാെ െ[ാം ി[ാ] ാKിtാ1ാ& Wിl.
ോിൌ¨ാ

ാ$k;= F-9ഃ ।

േ) ?ാ-ൈ$ ാാ-ാ+ി$ാം ।। 170।।

അിെK അs േ6eെK bിh ആ .ം 1െ ആ"8േKeം അs wാEേKeം
21ി "8േKeം +6B,AN ി& _I"!ാ&ി` ഒ"ി.
@േ$ Æ ാൈ$ -ാാം uാംwി'ാ ।
$ിേ$ @ം uാ òി:ാ"

ാ?ം ।। 171।।

അÞി Àìി ¬.ിെ^ p1ാ& `െ &ാെ1ാE F"ാ ോ അേ1F"ാ ം1െ
ീേി .േ ംെ"ാ0 അs wാEെK ആ ി& ൈ6െ Sിaിl.
 ? ിംേ ാ

ാ$ാE;+$9 Çേ'ഃ ।

ീേേ#ാഽ ാീാ A$ി ി?ി$>ി ।। 172 ।।

K"N 2K¤ ഉ6i ി Îിlെ"ാ0ിE ആ 6ിം,ം അs wാEെK
S ീ A!ിhി Fാ.Aെ! അേiqിോെ "ാ.െa}.
ോ ൈ% ൈ;= Wം 0.ം

ാ-ൈഃ ।

ൈuRാം :ോഃ n<KjിEേ?ാ ിി ।।ഓം।। 173 ।।

േിeെK .A!ാpം ആ e@ി ആ അs wാേ ാbKി േhF" ം e@ 0ാ&ി.
ആ"&ാh േwാ 6i ി _îqം െ#k ാ&ി ഈ േിെ& Ï1ിl.
।। ഇി ീ ാ'േ&nാേ ാÃിേ' $>\േ േീ ാ ാേ



ിRാ-ൈ$േ)ാ $ാ >ിീോഽ)ാഃ ।।

,ിqാs ൈ67ം എ 0ാ@ാ&ം 6ാRം.
അ8ി<.ാേ േHാ'ാഃ 68. ആിഃ േHാ'ഃ 148
അ8ി<.ാേ Dാഃ 69.

ആിഃ Dാഃ 173.
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।। അu µീോഽ)ാഃ ।।
)ാ$ം
ഓം ഉe#ാz

'ാ\ി "െ@ൗ ാം ിോ ാ4ി'ാം

1ാ4ിോ)ാം +mീം ിാ #ീിം ം।
;ാൈ)ീം =ിേ$=ി4>1=ാി,ിം
േീം w. ി ാം~}Eqmാം േ,ഽി,ിാം ।।
Ôഓം’ ഋRി"ാ? ।। 174 ।। ഋqി H\ഃ
$ി $ ാ$ം ൈ{$ േ4ാ'

ാ-ഃ ।

േ$ാ$ീ%ി±ഃ േ'ാാൌ ോ> uാംwി'ാം ।। 175 ।।

അ9 ം േ6ാ&"ാ& #ിê ] എ ,ാs ] ,ിqാs െ^ ൈ6ം
ിേÆqം െ"ാൊb[െab1ാ&ി "0ി` േ"ാാh e@ം െ#kാ _Hെa}.
 േീം േR R  േഽ-ഃ ।
uാ േ " ിേഃ !ം ം ോേR ോഃ ।। 176।।

ആ ാ] e@ിh S qം െ"ാ0 േിെ&, േ®ം qംെ"ാ0
,ാേE1ിെ^ െ"ാb Kിെ& എോേ, qിl.
cിL>ാ ോ േീ 4ീ4ൈ ോa'ാ$9 ।
+¨ാ$ : ാ wാൈ\ാം ൈ? ാ+ി$ാം ।। 177 ।।

അ9 ം അം{ി" {ാ.A!ാh അെ^ S 6B,Aെ! F&ാ6ിtാെ11െ Hിി`
21ി "േ!eം 21ി [ാ േeം െ"ാ3.
?ിേc ? )zഃ ോ )>+ം ?ാിE?ിം ।
ിാ) ൈ? ാേ=V ¦ി<)$>ാ$ ാ~ൈ ഃ ।। 178।।

1h .ം1െ (േി) {ാ.A!ാ MZിl ഉKെ1െ േÛി[െa` ിേtാbKി&
അെ 6ാംA!ിpം 1ാÂി"eം െ#².
 ¦ി<)$>ാ ിേuാ

ാേ>ാ

ാuിഃ ।
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അ#)ാ ം േീം y ?)ോഽ-ഃ ।। 179।।

Hി¤ിേtാbKി&ം, േ1EK¤ം Sി 21ി "േ!ാbKി&ം െ"ാtെa`
േ1 ാ!ിേ&ാbKി&ാ& ആ അs ] ാ8ം  ി#eം 7 ി&ി ആ േിെ&
ഏ1ി¢െ#3.
ിം

ാ  yേ $ ീ7)ാേ )$ി ।

ആ+¨ാ$ ¡േ+ േ േീ ിേ ാ$9 ।। 180 ।।

ഏ¥ം േ1േ&ാbKി&ാ& അ] Bey ാNെ"ാ0 6ിം,െ B@ാി
െ`ി&ി` േിേ&eം ഇKെ"/ിh െ`.
ാഃ yേ ാ ¡+ം Fാ Oാ4 Y$,$ ।
ോ +¼ാ

¹4ം  േ'ാാ"േ4ാ?$ഃ ।। 181 ।।

s  ാാേ ! ാN അം{ി"eെK Ìെ Fാിി` ൊKി\ോ&ി; അ9 ം
േ"ാംെ"ാ0 Ã "Ù"േ!ാbKി&ാ& അ] ¹െ എb¢.
?ിേ@ ? ; #g'ാ4ാം

ാ-ഃ ।

+ാ+>4 ാ$ം േേ+ാ#ീ ിwിംw ിാംwാ9 ।। 182 ।।

അ9 ം ആ ാേ] ആ"ാSിhി3, േ1Úെ"ാ0 */{ിം{ം
എോെ ഉÎiി1ാ& ആ ¹െ #Zി"eെK േ ആ 6&ം എHിe"eം
െ#².
×j>ാ ാ4ം േീ ¹4 E^ ।
4ം )ാ േ$ $ീം  ?

ാ-ഃ ।। 183।।

E ആ ¹െ "0ി േി ¹െ Fേ&ാിl. അ1ിാh ആ
(#ിê െ^)¹ം ആ ,ാs ം ÛിWിാ&ി ആ[െa}.
േ 8ിÆ ാീേ
ആ+ ാ

ിR ?ൌ ।

+ാ¶ë%ാ  ിാM$ഃ ।। 184 ।।

,ിqാs െ^ േ6ാ7ി1ിeം  ാ~Sാിeാ& അ] ,ി[െa`േaാN #ാ ]
എ അs ] ആH¢ "&Hിെ[ാ 3.
ോഽി 1ിം Eേ ാ?ാu ോ;ാ ംwി'ാ öം ।
Sാാ#ി ാം fെ ൗ ാാ ാ $ി<=#ാം ।। 185।।
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അ1ി3േSqം അ] േിeെK േെH േിെ Fേ&ാിl; േി&ാ"DെK, േിh
അ1ിെ ônാ ംെ"ാ Sിaി[െa`1ാ&ി FWേ&ാbKാ1ാ[ി uി&ിh 1ിaിl.
#ാം 1ിം $ിിാം ×j>ാ ോ) $>ിഃ ।
?ിേ@ ?ാ ഃ ¹4ം wാൈ;ി ാഽcി$9 ।। 186।।

#ാ  േിെ ൊKി\ ീ.1ാ& "0ി` േ"ാോbKി&ാ&ി` ¹െ
എHി\; ആ േി {ാ.Aെ!െ[ാ0 അ1ിേeം Hിl.
ഃ ിം ഃ Ea +qം#ാ\ിഃ ।
wാ0േ.$ 00േ) േേ$ാൈp ിാിാ ।। 187 ।।

അ9 ം 6ിം,ം േõോ} #ാKി&ി` ആeെK m"ിെ^ ഇK&ിh ി3 െ"ാ0 ആ
അs ോbKി അ1ി"(ിാ&ി ിe@ം െ#².
0) ാെ$ൗ െ;ൗ : 8ാ<ാ ാÆ ീം ൌ ।
00)ാേഽിംെ#ൗ F ൈിാ"ൈഃ ।। 188।।

അ9 ം e@ംെ#²െ"ാ0ി ി ആ േ ാെ` ആ ആ&ിhി3ം uിെ&
Fാിി` അ1ി2ി1 ാ&ി അ1ിW&n A!ാ& F,ാ Aെ! e@ംെ#².
ോ േ ാ9 Ea $ി ? t ാിാ ।
'F ാേ ി%ാ  u'9 Wം ।। 189 ।।

ിീK േ1േ&ാെK ആ"ാSിേ[ ഉ& 1ി"eം െ#)ി` #ാ െ^ Sി 
6ിം,ാ ൈ"െ"ാy അKി&ാ േെbെa}.
ഉ¼% േ ോ ി4ാK@ാി#ി ഃ ।
\Ejിൈ4ൈ% 'ാ4% $ിാിഃ ।। 190 ।।

e@ിh േി&ാ "t,  ം 1ാ&േ&െ[ാ0 ഉoം െ"ാtെa}; " ാ!ം,
9Aെ!െ[ാം, ി"െ!െ[ാം " 1Aെ!െ[ാം 1ിaി[െa}.
േീ 6.ാ ാാൈ@Ãാ ാ േ?ാ.ം ।
ാÔ4ം #ി,ിാേ4$ wാൈ;ാ¿ം uാx'ം ।। 191 ।।
ഉ¼ാE¼ീം ? ൈu ?

ാ zം ।

=ിേ$=ാ ? =ി¹േ4$ +¨ാ$ േ >ീ ।। 192 ।।
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അം{ി" 2ി1&ാ&ി` ഉ@1േeം െ"ാ0Kി ൊKി&ാ[ി; %ിേ%&ാ&  േSi ി
".ിെ"ാ0 {ാì!േeം അF"ാ ം1െ, {ാ.ANെ"ാ0 1ാöേeം
അ¾"േeം അJോെ1െ %ീ¹ംെ"ാ0 ഉoാ6േeം ഉoീ േeം
,ാിേeം െ"ാ÷"eം െ#².
wിാ4ാി$ാ 'ാാ9 ാാ ാ ൈ ിഃ ।
)ം Eം േ?ാെ#ൗ ൈ$ിേ$  @ം ।। 193 ।।

ാ8െ"ാ0 {ിÂാെ^ Sി ിെ S ീ ിhി 1ാെI 1ിaിl. S ANെ"ാ0
7 ]  M] എ േേ eം "ാേ,െ Fാിaിl.
ഏം ം@ീ ാേ : >ൈേ$

ിRാ-ഃ ।

ാ ിേR >¶േ =ാാ ാ ാ$9 ാ$9 ।। 194 ।।

ഇF"ാ ം 1െ^ ൈ6ം Sിlെ"ാ0ി ിേ5ാN ,ിqാs ാ"െ` ോിെ^
ോbKി ആ .Aെ! W&െabി.
'ാം%ി&ാF ാേ Aേ@ൈ;uാാ
4ാംB4ാിാം%ാ$ാ

।

!ം ാ#ാം ? ിാിാ

।। 195।।

േേ $ 'ാം%ിാ<ാേ$ ¥ േ$ ? ।
$ിഃ>ാേ$$ാ$ാ ാ ാ fേ4 ।। 196 ।।

#ിെ Mംെ"ാ0 ഇKിlം അJോെ #ിെ 2!âെ"ാy #ി}"Nെ"ാം
േെH #ിെ ാpെ"ാ അKിlം #ിെ െ"ാâ"Nെ"ാ0 2ിaി!3ം #ിെ
1ിേ1െ"ാം േെH #ി അ`,ാ6ംെ"ാ #ിെ `ിh 1ി ിeJെ"ാ
േെH #ി Siാ6ാeെ"ാം uി&ിh ീéി.
$ിാ F uാ$ീ' #)ാ ോഽ-ഃ ।
ിം ം

õം

ാോഃ േ'ാം ?േ ോഽ◌ംwി'ാ ।। 197।।

ആ അs ] Fൈ6െ അKിlീéി&േSqം ,ാേിeെK 6ിം,െ
െ"ാ÷1ിാ&ി േ ിേ`ാKി; അ[ .ാ േി േ"ാിl.
ോഽി േ'ാാÆ ാീഃ A±Ã

ീ4ഃ ।

!ം ാ#ാം oാzpാം%ിേ@ ? $$ാ ? ।। 198 ।।
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അ1ി{ാാ& അം 2!âെ"ാ0 ി¢ാാ&ി` േ"ാോbKി
അ1Ä1A!ാ& 1Aെ!  െ"ാâ"Nെ"ാ0 അbെHി\ 1h .ം1െ
Îി"eം െ#².
േ ¥ ി±Ãാ

ീ  ീ ।

4ാംBേ4$ാ %ാ#ിഃ ാാ ാ oഃ ।। 199 ।।

അെ^ ഊേ[ാbKിey `ം1ി ിിh െ"ാ0 അ \ോ& uി 1"3;
എ31േ&t ാhെ"ാ അKി[െa` 6 ം എtാWാം "e െ#².
Ç!ം ി#ി<ാ% &ം &ം 0¨$ാഃ ।
>ാാ$ി4ാ;ാഃ ോ $ിേ:$#ോഽ?4ാഃ ।। 200 ।।

Kാെ1 േ®AN ഇ![െa` െ"ാâെ"ാ0 Aി&&ാ&ി "q.ം "q.ാ&
1ീ3; ിSiാ6 ാe[!ാh Haി[െa` 1A! ആ"ാSിh ി3
ൊKിൊKി&ാ&ി ീ.
ഇി ോ) ാCാ ാ\ം

ാ-ം ।

×j>ാ ാ ?&ി'ാ േ'ാം >)ാ ാഽ'ോ9 ।। 201 ।।

ഇAിെ േ"ാം ിിം ഉÎiിlെ"ാ0 േ ി}E അs േെ "0ി`
അേaാN അെ^ ിo,ിാ&ി ആ #Zി"ാേി േ"ാിl.
ാ-ം ।

ാ @ി>ാ  ൈ ാം ം wwx
ാ+ ാ ിRം ¶ം ോഽി wേ.ാ

ാtേ) ।। 202 ।।

,ാe@1ിh ആ േി അെ^ േh E.ാSെ എHി¤ി` ആ ,ാs െ
{¾ിl; അ] െ"`െa` ഉKെ ോിെ^ െ 1ിl.
ഃ ിംേ ാഽ#{ോ ാLാംwി'ാ ിഃ ।
¦ി$Lി ാ9 n"Rഃ y ാി× ।। 203 ।।

അ9 ം േി 6ിം,ാ1ീ3. േി അെ^ Sി ിെ േÛി1ാ& ആ
.ിh1െ "/ിh ാേ!ാbKി& ഒE _Eqാ&ി "ാ.െa}.
 ഏാ~ n"Rം േീ ?ിേc ാൈ'ഃ ।
ം y ?ാ ാ)ം ഃ ോഽfÆ ാ +ഃ ।। 204 ।।

അ1ിാ േി ഉKെെ {ാ.Aെ!െ[ാ0 ാേ!ാbം  ി#േ&ാbKി ആ _Eqെ
J0ം J0ാ[ി; അ1ിhി അ] ഒE ി& ആ&ാ& 1ീ3.
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'േ ?

ാിം ം ം ?'R + + ? ।

ിRാ-)ം.

'RÅ 'ം േീ yേ $ $ിW\ ।। 205 ।।

J5ിൈ[െ"ാ0 ആ 5ി 6ിം,െ ിKിlിl; 1h .ം1െ അ"e
െ#². േി&ാ"െ` ി ആ ,ാിെ^ J5ിൈ[/ിെ ാ!6െ"ാ0
െ`ി Hിl.
ോ

ാ-ോ fോ ാ ിRം nാിഃ ।

ൈu േ@ാ#ാ ാ ൈ=േ4ാ'ം ?ാ?ം ।। 206 ।।

,ാs ] അ1ിെ[ാ8ം 5ി1ാ& ോിെ^ S ീ െ ൈ"െ"ാ 1øം
# ാ# A!K[ം B3ോ"Aെ! ം േ ാWിaിl.
ഃ 6.ാ + Æാാ ?&ി'ാ ാ$EL ം ।
ൌ n$ഃ n$ൈ% + ാാ"േ4ാ?$ാ ।। 207 ।।

അ1ിാh ോ"ാ1ാാ& #Zി"ാേി 2ി1&ാ&ി Jb "Ù"േ!ാbKി&!ാ&ി
ഉാ& Uിെ ാംെ#²; ിെeം ിെeം അ`,6ി"eം െ#².
$$ ?ാ-ഃ ോഽി w4ീ ോ.ഃ ।
ിRാാ#ാം ? ?ിേ@ ?&ി'ാം Fി f)ാ$9 ।। 208 ।।

S ീ {ിെ^ ആ7ി"ാpy അ,nാ ം @ിാ& ആ അs ം അ`,6ിl;
േിeെK േേ  61Aെ! െ"ാâ"Nെ"ാ0 എbെHി\.
ാ ? ാ$9 F ിാംേ;$ êÃ\ീ ോa'ൈഃ ।
ഉാ? ം ോîEാ ാq4ാ@ം ।। 209 ।।

േി&ാെ` അാh എHി&െa` ആ 1Aെ! {ാ..A!ാh
ൊKി&ാ!ാ&ി` ംെ"ാ0 cി M ാോbKി അÔാ
ാ&ി
അോK H\.
ോ? ।। 210 ।। േി H\.
+ + @ം ë Ç ാaിwാ  ം ।
ാ >ി

േഽൈ= +ിR\ാ~ ോഃ ।। 211 ।।
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“എKാ, Bº ! Ƭാ] െ ാം െ#kJെ അdേ െKി അHിേ[ാN";
എാh ീ ഇേaാNെ േിh 7ി[െabേ5ാ! േ"8ം Îിം.
ഋRി"ാ? ।। 212 ।। ഋqി H\:
ഏE1>ാ Ea ാഽഽ¶ëാ ം

ാ-ം ।

ാേ$ാ  'േ« ? ¹േ4ൈ$$ ാ9 ।। 213 ।।

ആ േി ഇF"ാ ം H‘¤, #ാKി ആ ,ാs െ^േ "&Hി ഇെ "ാhെ"ാ0
#ി`ിaിKി "ിh ¹ംെ"ാ0 2ി.
ഃ ോഽി ാഽഽാ\;ാ $ി+EാLഃ ।
അ)$ിDാ\ ഏാീേMാ ീേ ംKഃ ।। 214 ।।

അ9 ം അ] ആ േി&ാh "ാhെ"ാ0 അിaിKി[െa`ാ&ിEി}
@ിാ&ി 1െ^ Mിhി3 21ി _H¢ ഉKെ േിeെK ീ/ാ
ിKിlിെa}.
അ)$ിDാ\ ഏാൌ 0) ാേ$ാ
ാ

ാ-ഃ ।

ാി$ാ ോ ി8ിL>ാ $ിാിഃ ।। 215 ।।

ഈ അs & 21ി S ീ ോb _Hെa`ാ&ിെ e@ം െ#kാ&ി
p1ാ& ാNെ"ാ0 Sി  േÛിി` ആ േി&ാh ീéെa}.
ോ

ാ ാWം oം ൈൈ$ം $$ാ 9 ।

F Rം ? ം +Eഃ '4ാ ോ ാഃ ।। 216 ।।

1øം ആ േSqി അs ൈ6ംെtാം ,ാ! ,ാ! എ S¼െ _Hെabിl;
ÛിWിാ&ി 1ീെ Sിl; എtാ േ.A8ം അ1ി&ാ& 6േ9ാqെ Fാി"eം
െ#².
:;ാം -ാ േീം  ിൈ

Rി#ിഃ ।

+! xോ $Y:%ാോ ാഃ ।। 217 ।।

ആ േിെ& ഇാിേwാ 6i ിpy ,qിാേ ാbKി Ï1ിl; ¾
Mwാ ാംെ#²; അù6 ú%ീ6ം®A8ം ñംെ#².
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।। ഇി ീ ാ'േ&nാേ ാÃീേ' $>\േ േീ ാ ാേ



ിRാ-േ)ാ $ാ µീോഽ)ാഃ ।।

,ിqാs 7ം എ Bാ@ാ&ം 6ാRം.
അ8ി<.ാ േHാ'ാഃ 41.

ആിഃ േHാ'ാഃ 187.

അ8ി<.ാ Dാഃ

ആിഃ Dാഃ 217.

44.
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।। അu ?:േ]ാഽ)ാഃ ।।
)ാ$ം
ഓം 'ാ4ാ¥ാ#ാം 'mാൈ@ിq4#ാം െ ൗ4ിwേ.ôോം
ംം ?ം Wാം =ിി ി 'ൈ"> \ീം =ിേ$=ാം।
ിം ¤xാ)ി"ëാം =ി¡$ ി4ം േ+ാ U\ീം
)ാേ9 ാം +ാാം =ിിKാം േിാം ി.ി'ാൈ ഃ।।
Ôഓം’ ഋRി"ാ? ।। 218 ।। ഋqി H\:
ാഃ - ാ $ി േഽിീേ
8ിôാ $ി -ാിwേ4 ? ോ ।
ാം :ഃ Fി$¿ിോ)ാംാ
ാ£#ിഃ F Rn4േ'ാe

?ാ"േ ാഃ ।। 219।।

ആ േി&ാ S+ിേ&Hി& ാ& ആ ,ിqാs ം അs ൈ6ം
,ി[െa`േaാN ഇ
JKAി& േ.AN ïാ Aെ!െ"ാ0 öA!ാ&ി ി "¢"േ!ാbം
ï°Aേ!ാbം 6േ9ാqWാ ാh _!"ി1ാ& #ാEാ& േ,Aേ!ാbംKി& ാ&ി
േxാ%Aെ!െ[ാ0 ആ ,ാ ിെ& (ഇF"ാ ം Ï1ിl).
ോ ാ  ിം + ാ

1ാ

$ിഃേRേ 1ി Lാ ।
ാ ംwി'ാ ി4േ RിU+ാം
#1ാ $ാഃ 8 ി)ാ: ~#ാ$ി ാ $ഃ ।। 220 ।।

“6" േ.A8േKeം ീ/6ംേ&ാാ ഉ0ാ& S ീ ോbKി& &ാെ1ാE
േി&ാh 6iS+ിെ"ാ0 ഈ Fം ാി[െa}ോ 6" േwാ ാpം
,qിാ ാpം ീ[[!ാ& ആ േിെ& W+ിേ&ാbKി ƬAN Ç ി3; ആ
േി vN[ ം!Aെ! h[െ`.
ാഃ F#ാ :4ം # ാ$$േ\ാ
ാ % $ ി G 4ം w4ം ? ।
ാ ?&ി'ാഽി4+ aിാ4$ാ
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$ാാ ?ാ~## ിം 'ോ: ।। 221 ।।

“&ാെ1ാE േിeെK അാ& ാ,ാ-േeം S+ിേ&eം അാ&
ാ,ാ-േeം S+ിേ&eം ം ിaാ ാം ിÍWാം  േSi ം
1ി&ാ2"&ിtേ&ാ അAിേey ആ #Zി"ാേി 6" ിേeം tfം
ി1ിാeം അÀWA!ിhി30ാ2 W&ിെ^ ാSിാeം
Úെേ[.േ.
ാ ീഃ >ം -Wി$ാം #േ$R>45ീഃ
ാാ $ാം W)ിാം േV /.ിഃ ।
.ാ ാം q4+$F# 4ാ
ാം >ാം $ാഃ 8 ിാ4 േി ി>ം ।। 222 ।।

&ാെ1ാE േി 6i&േ _.ംെ#)EെK WA!ിh ഐSi/ാeം ാി"8െK
,A!ിh ആീ&ാeം ിiാwാEെK Q&A!ി Õ@ി&ാeം, 6¢[8െK
Q&A!ിh 61 "vി&ാeം 6D2ിh ിEെK Q&A!ിh
ി&ാeം Wി3ോ ആ ി9ിEKിെ& ƬAN Ç ി3 ! അtേ&ാ േി!.
'ിം ാ  ¶ ?ി\േ 9
'ി^ാിീ -@'ാി fി ।
'ിം ?ാ േV ?ിാ$ി ാe¡ാ$ി
േoV േ-േ ാിേ'V ।। 223 ।।

“അtേ&ാ േി! എtാ അs േ.ANം ി#ാ ിാ]Kി 6ാ7ി[ാ1ാ&
ി9ിEKിeെK ഈ െ ƬAN എAിെ&ാ. fി1? ഏ¥ം
അs ാSം െ#k @ി  ാ~േeം ƬAN എAിെ fി3?
e@A!ിh ഏെ1tാം ീ "vA!ാ&ി ി3ൊ അേ&eം എAിെ&ാ.
fീ"?
േ :ഃ  ;+ ാം =ി!ാഽി ോൈRഃ
$ ാേ ി ാി#ിാാ ।
>ാാി4 ിം + ംfാWാ

ി  ാ FWി;> ാാ ।। 224।।

“ി9ിEKി ാാിേ&ാbKി 6ാ ാHിെ[ാ0ി ി&ാ& എtാ¥ി3ം
B"ാ .ാ23. (ി1ിEKി) 61i mോÉ.e+&ാെ.nിpം ാാി"!ാ
ിq&ീ" ി[െabിt.  ാ-ാി3 ീWാെ ഉ0ാ ആാ&ി
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BFµ1ി&ാ&ി ി"ാ ,ിാ&ി, 1øം ിÍEാി"!ാhോpം അHി&െaKാ!ാ&ി
6ിം ആ&ാ&ി}y!ാ23. ഈ ¢ ം ി9ിEKിeെK അംSാ&ി
Wി1ാ23.
ാഃ  ;-ാ Eീേ$
µിം Fാി 'േ4V േV േി ।
>ാ ാി ൈ ിµ  ? µിേ :"pാേ >  ഏ +ൈ$ഃ >)ാ ? ।। 225 ।।

“അtേ&ാ േി! &ാെ1ാE 6iാ,ാ’ ിെ^ ഉാ .ംെ"ാ0 6" &¸A!ിpം
എtാ േ6B,ം ¬Rിെ& Fാി3െJ F6ി@ോ ആ 6iാ,ാ
ി9ിEKി&ാ23. ി¬6B,ി3 ¬Rി"ാ .ം ി9ിEKി1െ; അJ
േ,Jാ&ി`1െ A!ാh ’’6iാ7”’ എ3 ി9ിEKി ഉ ി[െab3.
ാ E1ിേ :ി?ി\

ാാ >ം

അ#േ -$ിേ¬ിL>ാൈഃ ।
േ ാ@ാ]ി#ിE$ി#ി; ;ോൈR ിാി ാ # ീ  ാ

ി േി ।। 226 ।।

അtേ&ാ േി! &ാെ1ാEി ോ ി "ാ .u1േ&ാ ി#ാ ിാ] ാKിtാ
,ാി"!ാhാ%ം Wി[െabJം ആ°6iി.ിeം Fµ1ാ&ി ി ആ
ി ി9ിEKി&ാ23; അ[ാ .ാh ാാി6mോqA8ം Sി ാ&
ിേ1ി&wാ ാ& (1øം) ം 1െ 6ാ ാey1 എ േ{ാ7ോbKി& ാ&ി
ോ െ അേ ി ാ& ി9ിEKി 6ാ7ി&ിh 7ാി[െa}E3.
áാ

ി'ാ -ി 4 HRാം $ി)ാ$-

Ee ീu ാBാം ? ാ·ാം ।
േീ =ീ # ീ ##ാ$ാ
ാLാ ? o+ ാം  ാ=ി Dീ ।। 227 ।।

അtേ&ാ േി! S¼6iി.ിeം ഏ¥ം  ിÀ@A!ാ& ഋ"8േKeം &ûÚ"8േKeം
ഉüീെ ഉDµാ& ഉ Wോbം, ാ2ംfം Aെ! ാം െ#k
ീ1ിേ&ാbKി& 6ാA8േKeം അ7ിാം ി9ിEKി&ാ23. ഐSi/ാി
65&ാ& ി9ിEKി േ%&ി.ി&ാ23. 6ം6ാ Fിാey
µqാി6iി.ിeം 6ോ&ാ& ഐSi/6iി.ിeം അMിോ"A8േKeം
േýSാSിിeം ി9ിEKി1െ.
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േ )ാി േി ിിാി4ാ ാാ
ാി #ാ െ$ൗം ാ ।
ീഃ ൈ'm#ാിൈ'Wാ)ിാാ
െ ൗീ >േ  ിെ ൗ4ിWFിാ ।। 228 ।।

അtേ&ാ േി! എtാ Sാx11iAേ!eം അHി¤ Õ@ി6iി.ി&ാ& 6 6i1ീേി
ി9ി ിKി&ാ23; ിÍിെ^ ാHിKിh1െ 6ി þീW1ിeം
#േSM ാ&  േSi ി ി ാ1ിeം ി9ിEKി1െ. &ാെ1ാE
F1ി{¾ിtാെ1 ി1ാ&ി m ാ& 6ം6ാ 6ാ 1 ി3y
േ1ാ.ി&ാ&ി ി 6േSi ിeം ി9ിEKി&ാ23.
ഈR{ ാ

4ം ിUÃ?¬-

wിംwാz'ാി '$േ'ാL 'ാ\ി'ാ\ം ।
അe¡ം F ാL"Rാ uാഽി
Ê=ം ിേ4ാ'  ാ

ിRാ-േ ।। 229 ।।

°Çി1ോbKി&Jം ോ, ം f#{ിം{6¿Sം À@ാ& 1nിെ^
"ാ9ിേ&ാbKി&1ാ&  ി6ിJം ആ& ി9ിEKിeെK Mെ
അF"ാ y1ാ&ിEി}ം "0ി` േ"ാോbKി&ാ& ,ിqാs ാh
ആോ#െ&ിേ& എ1ി[െa} എ3y1 അ1Y/ം1െ.
×j>ാ : േി qിം qmീ'ാ3EcാS×cി < ഃ ।
Fാാേ ാ?
ിR;ീ ?ി=ം
ൈ'+ീേ

ി qിാ\'േ$$ ।। 230 ।।

അtേ&ാ േി! േ"ാോbKി&1ാ&ി, (1øം) !¤ _ ി"െ[ാKി"െ!െ[ാ
W&n ാ&ി ഉിlൊ (Jb) #{ിം{ിെ^ േSാWേ&ാbKി&1ാ&ി ി
&ാെ1ാE ആ Mെ "0ി}ം ,ിqാs ] െെ` Fാ.Aെ! െKി¤ിt; അ1
ഏ¥ം ആY/ം 1െ; എെ"ാെ0ാh 2ി1ാ& അ9"െ^ Sി3
േSqം ആ ാാ. ീോb Kി&ി ി[െabJ?
േി Fീ  ാ #ീ #ാ
ോ ി$ാി േ'ാീ q4ാ$ി ।
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<ീം w4ം -ിn4ം

ിRാ- ।। 231।।

അtേ&ാ േി! 6ോDµ&ാ& ി9ിEKി F6ാിാpം ! ോ"േ ി3േ0ി
ി9ിEKി േ"ാe+&ാ&ിീാ ൈ6Aെ! `ോെK ഒE .ംെ"ാ0
Sിaി"!e3 എ3y ഈ 6ം1ി ,ിqാs െ^ 5ി1ാ& ൈ6ം Sി[െa}
എJെ"ാ0 ഇേaാN F1 ാ[െa}.
േ ാ +$േV )$ാ$ി േRാം
േRാം ാംി $ ? ീി )ഃ ।
)$ാ; ഏ $ിാ +ാാ
േRാം ാഽ#ാ #ീ F<ാ ।। 232।।

&ാേ1ാE[ ി9ിEKി എtോം F6&ാ& അWി@ിെ&
െ"ാb!ാ&ി ി3ോ, അ1െ&ാ2 േSA!ിh 6Î6v1wാ;
അ1െ 7A8ം, െE"8ം; അ 7vാി_EqാÅA! &ിിt;
)ാി േി '4ാ$ി ൈ 'ാാ×ഃ Fിി$ം -Wീ 'ോി ।
>ം Fാി ? ോ #ീ Fാാോ'=േഽി O4ാ $z േി േ$ ।। 233 ।।

അtേ&ാ േി! ി9ിEKിeെK F6ാംെ"ാ0 _.ാ& _Eq] ി6ംേ1ാEം
എtാോം അ1ി@േ&ാbKി 1ി1ാി േ#ാി1A!ാ& 6mA!ാ&
( &¸ാി) "vAെ! െ#k3; അ1 േ,Jാ&ി` 6i േeം ോ േeം
Fാി3; ആ"&ാh അtേ&ാ േി; ി9ിEKി (ഇ,ോ"ം, 6i ം, SാSi1ോ"ം
എ) B3 ോ"ിpം Ðെ െ"ാb!ാ2 ിY&ം.
േ 6ാ

ി #ീി േR+േ\ാഃ

>ൈഃ 6ാ ി ീ ~#ാം ാി ।
ാിgഃ# ാിി 'ാ >$ാ
േoാ'ാ'ാ ാഽഽg?ിLാ ।। 234 ।।

6nKിh Ç ി[െa`!ാ&ി 6"Fാ.ി"8േKeം W&േ (ി9ിEKി)
ഇtാ1ാ3. 6i #ിwാ ാh ഏ¥ം േSാWാ& 6ാ1iി"Õ@ിെ&
Fാംെ#k3. ാ ിsMW&ാSിി&ാ& േ, േീ! 6Fാ.ി"Nം wേ&
െ#k1ിാ&ി എtാോം അിാ Q&ോbKി&N ി9ിEKി&tാെ1
¥ാ ാ.?
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ഏ#ി ൈ+ ൈി -ം ൈuേ
qõ $ാ $'ാ ?ിാ ാം ।
ം¼ാ t )ി  ിം Fാõ
േ>ി í$

ിാ$>ി$ി ംി േി ।। 235 ।।

ഈ Sz[N ഏെH[ാെ  "ിാ&ിെ[ാy ാെ െ#kെിEpം
e@ിh  .െ Fാി 6i െ Fാി[െ`; ,ി[െa` ാ& ഇേ ാbKി&
ോ"ം sMെ Fാി"eം െ#kം” ഇAിെ ി#ാ ിി`ാ.േtാ അtേ&ാ േി
ി9ിEKി Sz[െ! 6ം, ി1.
×ൈj> 'ിം $ #ീ F'ോി #8
oാ-ാ$ിV aF ിോRി  ം ।
േ4ാ'ാ$9 Fാõ ിോഽി ി  Uാ
ഇ]ം ി#ി േR>ി േഽിാ)>ീ ।। 236 ।।

ി9ിEKി 6" അs wാേ eം ഒE ോ`ാh1െ WÇാ[ി െ#kിtേ&ാ?
Sz[N ആe7ംെ"ാ0  ിÀ@wാ ാ&ി` 1øം 6i ാിോ"Aെ! Fാി[െ`
എ "ാ .ാh Sz[!ിh ആe7െ ി9ിEKി Fേ&ാി3. ഇF"ാ ം ആ
Sz[8pംKി (ി9ിEKി[) അo,Õ@ി Wി3.
y F#ാ$ി'ിÕൈ;േuാൈ¼ഃ
¹4ാ¼'ാ\ി$ിേ $ ×ോഽ-ാാം ।
<ാ ാ ി4 ം~ ിô&ോ ാ$$ം  ിേ4ാ'ാം േ9 ।। 237।।

ി9ിEKിeെK ഉoA!ാ& ാ!ിെ^ "ാ9ി6B,ിെ^ ിh െ"ാം
അF"ാ ം1െ ¹ാoA8െK FWാ6B,ംെ"ാം അs wാEെK േ%AN
ാSെ Fാിിt എ3y1 അ1"ി .Aേ!ാbKി& അ@# ിs
ി9ിEKിeെK 1ിE Mെ ോ[ിെ[ാ0ി ിEെK (േ%AN)
എJെ"ാ1െ.
KLKL $ം  േി ീ4ം
¶ം ൈuി?ി\ :4 ൈ$ഃ ।
ീം ? I ോ ാാം
ൈിR>ി F'mിൈ ാ >േ]ം ।। 238।।
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അtേ&ാ േി! ി9ിEKിeെK 6iWാം ÎA8െK KKി"െ! ഇtാ1ാ23;
അF"ാ ം1െ ഈ ം  ഏേ&ാbം 6ാtാ1ാ&ി Úെ"ാ
ി#ാ ിാ]Kി "Iി&ാ1ാ23; ീ/ാ"െ` േwാEെK ീ/െ ,ി ാ&
അs wാEെK ാSം E[Jാ23; ഇF"ാ ാെ.ാpം, Sz[!ിh
ി9ിEKി&ാh µ1െ F"ാSിaി[െa`ി ി3.
േ'േ$ാ ാ #: േഽ ാ 
¶ം ? Ø#'ാി ാി q= ।
?ിേL Wാ  $ി&ാ ? ×jാ
>േr േി േ ¡$=േഽി ।। 239 ।।

W+wാ[ Fി&െ ാം െ#k േ, േി! ി9ിEKിeെK ഈ  ാ~ി
ഏെ1ാE ÏിോbKി&ാ. 6ാം Wി"! Sz[N W&െ ഉ0ാ1ാeം
(W+wാ[) അ1ിോ, ാ&ി ഇ ി1ാeം ഉy ം െ¥ിെK? ിh
അ"5eം e@ിh ~ൗ/ം േ#, B3 ോ"A!ിpം ി9ിEKി&ിnh ാ%േ
"ാ.െa`ി}.
ൈ=േ4ാ'േ ി4ം ിn$ാേ$$
=ാം >ാ  .$ി േഽി >ാ ।
$ീാ ിം ിn ാ # ാ;ം
8ാ'EÆ-ാി#ം $ േ; ।। 240 ।।

ി9ിEKി&ാh ഈ B3 ോ"ം ം SzാSം േ,Jാh
ി[െa};
e@uി&ിh Sz6B,AN ,ി[െa`ി` അ 6i െ Fാി[െab"eം െ#².
¹േ4$ ാ ി േ$ാ േി ാ ി yേ $ ?ാംwിേ' ।
¨Àാ>േ$$ $ഃ ാ ി ?ാ+ാ$ിഃ>േ$$ ? ।। 241 ।।

അtേ&ാ േി! ¹ംെ"ാ0 ƬAെ!
ിാpം; അtേ&ാോ"ാ1ാേ! ാNെ"ാം
ിാpം; .ിാംെ"ാം ിtിെ^ Ƭാെ.ാിെ"ാം ƬAെ!
ിാpം.
Fാ?ാം @ Fീ?ാം ? ?&ിേ' @ @ിേ ।
¥ാ േ$ാ

¹4 ഉLാം േu>ി ।। 242 ।।

േ, ഈSi ി ! ി9ിEKിeെK ¹ാe7ിെ^ ÃI¥hെ"ാ0 "ിIെ[ ി[ിh
"ാ¢െ"ാ0ാpം; അtേ&ാ #Zിേ" ! അF"ാ ം Kി¤ാെH ി[ിpം െ1െ[ ി[ിpം
Kെ[ ി[ിpം "ാ¢െ"ാ0ാpം.
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ൌ ാ$ി ാ$ി ¶ാി ൈ=േ4ാേ' ി?\ി േ ।
ാ$ി ?ാ\േ¨ാാി ൈ @ാ8ാം;uാ ¡ം ।। 243 ।।

B3ോ"A!ിpം ി9ിEKിeെK &ാെ1ാE Sാ9A!ാ& A8ം &ാെ1ാE
അ1ിW&n A!ാ& A8ം ി3ോ ആ Aെ!െ[ാ ƬAേ!eം
അF"ാ ം uിേ&eം "ാE!ി&ാpം.
y ¹4 ാീ$ി ാ$ി ?ാ ാ$ി േഽ◌ംwിേ' ।
'ം ീ$ി ൈ8ാ$9 @ oഃ ।। 244 ।।

അtേ&ാ അം{ിേ" ! ി9ിEKിeെK 1!ിEോെ&ി ി " A!ിpy &ാെ1ാE
ാN, ¹ം,  1ാ&eം അxA8ം ഉേ0ാ, അെ&െ[ാ0 6ിhി3ം
ƬAെ!
ിE!ി&ാpം.
ഋRി"ാ? ।। 245 ।। ഋqി ഉ െ#².
ഏം Åാ -ൈMിൈഃ q-ൈ $,േ$ാe#ൈഃ ।
അpിാ + ാം )ാ=ീ uാ xാzേ4ൈ$ഃ ।। 245 ।।

ഇF"ാ ം ിെ^
ി1ി"ാ ി.ി&ാ& േി േwാ ാh Ï1ി[െa`!ാ&ി`
°ൊാിh ഉ0ാ& ിA!ാ& _qAെ!െ[ാം അF"ാ ം1െ
"!Wí}"െ!െ[ാം ആ ാ7ി[െa}.
#1ാ  ൈ; ിൈMിൈÂൈÅ Âിാ ।
Fാ

Fാ-Eീ  ;ാ$9 Fാ

-ാ

।। 246 ।।

എtാ േwാ ാpം W+ിേ&ാbKി ിA!ാ& Aെ!െ[ാ0 tfം ി[െa`
േി F6&ാ&ി` ï ിlെ"ാ0ി ി 6" േwാേ ാbം അE!ിെ#².
ോ? ।। 248 ।। േി അE!ിെ².
ിാം =ിാഃ േo 8േLാഽ#ിാJിം ।। 249।।

അtേ&ാ േwാെ ! ിAN എtാEം എnhി3 &ാെ1ാ ആo,ി[െa`േ1ാ
അ1ിെ  ിാpം.
ോ ഉ ഃ ।। 250 ।। േwാ H\.
# ാ Wം oം $ 'ി^ിിRേ ।
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ം $ി ഃ Ø8ാ'ം

ിRാ-ഃ ।। 251 ।।

ി ?ാി ോ േ;>ാഽ8ാ'ം േ >ി ।
ം6ാ ം6ാ >ം േ$ാ

ിംേuാഃ  ാഃ ।। 252 ।।

ƬA8െK Szാ& ഈ ,ിqാs ] ,ി[െa} എJെ"ാ0 W1ി&ാ&
ി9ിEKി&ാ (ƬANേ01ാ&) 6ം െ#/െa}; ഒ}1െ {ാ[ി&ിt;
അtേ&ാ േ,Si ി; അF"ാ ാെ.nിpം, ി9ിEKി Ç ി[െabേ5ാെItാം ƬA8െK
അ1ാ¢"െ! Sിaിേ[.ം എ3y1ാ&  ം ി9ിEKി&ാh ƬAN[ാ&ി
h[െaേK01ാ&ി}0.
% ഃ ;ൈേ#ി;>ാം േ;ാR 4ാ$േ$ ।
 ിL.ിി#ൈ9 )$ാാിÖാം ।। 253 ।।
K.േഽ8aF<ാ >ം #േuാഃ oാംwിേ' ।। 254 ।।

എ31െ&t, F6&ാ& ോ"ാ1ാേ! &ാെ1ാE q] ഈ
േmാ%Aെ!െ[ാ0 ി9ിEKിെ& Ï1ി3ോ, ƬA!ിh F6ാി!ാ&ി`
ി9ിEKി ആ q] ¸ാം, 6@ി, ഐSi/ം ഇ"േ!ാbKി 7ം, ാ AN
1ാ& 65¢"8െK അWി@ി[െ[ാ0 എtാേaാം Wിാpം.
ഋRി"ാ? ।। 255 ।। ഋqി&EN െ#².
ഇി Fാിാ േൈ+ ോഽേ] uാഽഽ

$ഃ ।

േu1>ാ #g'ാ3ീ wfാ\ ിാ Y ।। 256 ।।

അtേ&ാ s  ാാെ! ഇF"ാ ം േwാ ാh ൈ%ോ"ിെ^eം അF"ാ ം1െ
േwാ ാ& 1A8േKeം "ാ/ാ&ി F6ാിaി[െa` ം!െ െ#k!ാ& "ാ!ി
’അF"ാ ം 1െ’ എE!ിെ² അ9@ാം െ#².
ഇേa'uിം f ംfാ ാ uാ nാ ।
േീ േീേേ#ാ + K ിൈRിീ ।। 257।।

അtേ&ാ ാാേ!  ോ"A8േKeം അWÄ&െ ഇ£ി!ാ& ആ േി
േwാEെK S ീ ‘A!ിhി എF"ാ ം 0 F1 െa}ോ അF"ാ y ഈ
# ി%െtാം (എാh) H&െa}.
n$% െ ൗീേ ാ ാ Eefാ uാ#9 ।
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)ാ jൈാ$ാം uാ ~ം#$ി~ം#ോഃ ।। 258 ।।
@ാ ? േ4ാ'ാ$ാം ോ$ാE'ാിീ ।
QR> ാഽഽാം uാa'uാ ി േ ।। 259।। ।

േwാ ഉ"ാ ം െ#k!ാ& ആ േി, ീം wാ ാ& ൈ1wാEേKeം
അJോെ1െ ÀംWിÀംWEേKeം 7ിാ&ിെ[ാം, ോ"A8െK
ാ&ിെ[ാം എF"ാ ം ാ1ിeെK േ,ിhി ആിWിlോ, അ1ിെ
ഉ0ാ&ോെ1െ WാോK Ƭാ H&ാം; എാh H&െa`1ാ&ി` അ1ിെ
േ"}െ"ാN".
।। ഓം ഇി ീ ാ'േ&nാേ ാÃിേ' $>\േ േീ ാ ാേ



ാിÅി$ാ ?:േ]ാഽ.ാഃ ।। േിÏ1ി എ ാാ@ാ&ം 6ാRം.

അÇി@ാേ& ോ"ഃ 36. ആി1ഃ ോ"ാഃ 223
അÇി@ാേ& ാഃ 42. ആി1ഃ ാഃ 259.
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।। അu ഉL ?ിം।।
।। അu ^േ ാഽ)ാഃ ।।
അu )ാ$ം
¨Àാ¹4 4ാ$ി ംEേ4 ?ം )zഃ ാ'ം
;ാൈ)ീം ¨$ാ\ി4cീാം~:4F#ാം ।
െ ൗീേ Ee#ാം =ി+ ാ ാ)ാfാം
ാUoാ =>ീ z#േ+ ~ം#ാിൈാMി$ീം ।।
ഋRി"ാ? ।। 260 ।।ഋqി അE!ിെ#².
nാ ~ം#$ി~ം#ാ#ാ -ാ#ാം ?ീേഃ ।
ൈ=േ4ാ'ം #ാ ാ% ാ w4ാാ9 ।। 261 ।।

"dി ÀംW], ിÀംW] എ 0 അs wാ ാh, െ"ാി ി
ൈ" ിിം ഇെ^ B3ോ"ം &¸A!ിpy ,ിWാA8ം ം
അ, ി[െa}.
ാേ Aാം >)ി'ാം ൈu,ം ।
െ'ൗേw u ാ ം ? ?ാേ " ? ।। 262।।

അ േEം1െ s/െ^ അ7ീ"ാ േeം അJോെ1െ #െ
6ം{¾ി അ7ി"ാ േeം &െ^ അ7ി"ാ േeം Kി&ിE3.
ാേ $.ിം ? ?:òി' ? ।
ോ ോ ി$ിÂാ ¥jാ+ാഃ ാ+ിാഃ ।। 263।।

അ േEം1െ ാeിെ^ അ7ി"ാ േeം അÞി"/Aേ!eം െ#²;
അJKാെ1, േ1ാdി[െa` ാ&ി ാം ോ& ാ& േwാ 7ി[ ി[െab"eം െ#².
ാ)ി'ാാ ിാ;ാ#ാം േo $ിാWാഃ ।
ാ-ാ#ാം ാം േീം ം8\ാ+ിാം ।। 264 ।।
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ആ  ,ാs wാ ാh അ7ി"ാ A! അ, ി[െa` ാ&ി 7ി[ ി[െa` എtാ
േwാEം ആ ാpം &ി[െabാ] "Iി&ാ!ാ& ആ േിെ& Iിോെ
7ാി[&ാ&ി.
ാഽ8ാ'ം ോ േLാ uാഽഽM 6ാി4ാഃ ।
#ാം $ാിRാ ി a@ാa ാഃ ।। 265।।
ഇി W>ാ ിം ോ

ി \ം $േ >ം ।

+E;= ോ േീം ി ാാം F:ഃ ।। 266।।

“ആ¢"!ിh Ç ി[െa`!ാ&ി, അ .ം1െ ിA8െK എtാ െ"ാKി&
ആ¢"േ!eം Ƭാ] Sിaി30,” എ ആ േി&ാh vN[  ം
h"െa`ി}0െtാ, എ3y1ിെ ഓ, േwാ േ1ാ&
,ിാ&ിേ[ ി അ9 ം അിെK 6ാിി&ാ& Fµ1ിേിെ&
W+ിേ&ാbKി േmാ%ം െ#².
ോ ഊ ഃ ।। 267 ।। േwാ H\:
$േ ാ േൈ

ാേൈ ിാൈ ം $ ഃ ।

$ ഃ FWൈ #gാൈ $ിാഃ Fാഃ 8 ാം ।। 268 ।।

F"ാS6iി.ി[ാെ[ാ0 ïാ ം; 6േSi ി&ാ&
ം!6iി.ി[ാെ[ാ0 6ാ ïാ ം; 61i mോÉ.A8െK
6ാാ ാEി.ി&ാ& D"ാ .&ാ& "ാE.1ി[ാെ[ാ0 ïാ ം.
അി#ി&ാ& ആ േിെ& ƬAN W+ിേ&ാെK ï ി3.
ൌgാൈ $േ ാ $ിാൈ െ ൗൈ )ാൈ= $േ ാ $ ഃ ।
േ+ാ4ാൈ േ?ô¶ിൈ -ാൈ ം $ ഃ ।। 269 ।।

ഉoോbKി&N[ാെ[ാ0 ïാ ം; "ാ%&ിpം ി!ാ&ി
ിെ 6ം
ി!ാ& 1ി[ാ&ിെ[ാ0 അേ"ം ïാ ം;
F"ാSി.ി&ാ&ി #6i&ാ&ി ി  ാ°6iാ&ിെ"ാ0
എtാോം ïാ ം.
'4ാൈ Fാം Kൈ. ിൈ. ³ൈ $േ ാ $ ഃ ।
ൈ$ßൈ fാം 4ൈ5 oാൈ േ $േ ാ $ ഃ ।। 270।।
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ം!െ െ#k!ാ&ി ï ി 6@ിെ& െ"ാb!ാ&ി (അ.ിാി)
6ി@ി6i&ാ& (@ാ%ി&ാ&) vS+ി[ാെ[ാ അേ" ïാ ം.
ആs S+ി&ാ&ി ാþി&ാ&ി Sി×ി&ാ&ി ി ി9ിEKി[ാെ[ാ0
അേ" ïാ ം.
ാൈ ാാൈ ാാൈ o'ാിൈ ।
ാൈ ൈu Wാൈ Â¿ാൈ ം $ ഃ ।। 271।।

îാ&ാ&ി 6ം6ാ 69ാ ി.ി&ാ&ി S+ി6iി.ി&ാ&ി 6mÊി"ാ ി.ി&ാ&ി
"ീി&ാ&ി അF"ാ ം1െ µáf&ാ&ി öf&ാ& േി[ാ&ിെ[ാ0
എtാോം ïാ ം.
അിൌ ാിൌgാൈ $ാ;ൈ $േ ാ $ ഃ ।
$േ ാ + aFിjാൈ േൈ Wൈ $േ ാ $ ഃ ।। 272।।

അ1ി6ൗeം അ1ി ൗeം ആ& േി[ാ&ി, ƬAN ï ി3.
ിÍാ&ാ&ിെ[ാ0 ïാ ം; േS+ി&ാ& ~ി&ാ-"&ാ& േിാ&ി അേ"
ïാ ം.
ാ േീ ofേV ി ാേി áിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 273-75||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം ി അാി&ാ& അിാ എ
H&െab3ോ ആ േി[ാ&ിെ[ാ0 ïാ ം അേ" Çാ ം.
ാ േീ ofേV േ?േ$#ി)ീേ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 276-278 ||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം ി ൈ#1ം (ിി"d¸ാം) എ
H&െab3ോ ആ േി[ാ&ിെ[ാ0 ïാ ം അേ" Çാ ം.
ാ േീ >fേV /.ി¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 279-281 | |

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം അ9ഃ" .ാ&ി`
േി[ാ&ിെ[ാ0 ïാ ം അേ" Çാ ം.

ി1ിെ#k3ോ ആ

ാ േീ >fേV $ിgാ¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 282-284 ||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം s Rിി
േി[ാ&ിെ[ാ0 ïാ ം അേ" Çാ ം.

ി1ിെ#k3ോ ആ

ാ േീ ofേV ±)ാ¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 285-287 ||
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&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം W .ിy ആo,ാ&ി
േി[ാ&ിെ[ാ0 ïാ ം അേ" Çാ ം.

ി1ിെ#k3ോ ആ

ാ േീ ofേVcാാ¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 288-290 ||

&ാെ1ാE േി എtാ¥ിpം F1ിാ& ി1, ആ േി[ാ&ിെ[ാ0 ïാ ം
അേ" Çാ ം.
ാ േീ ofേV 1ി¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 291-293 ||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം S+ി&ാ&ി`
േി[ാ&ിെ[ാ0 ïാ ം അേ" Çാ ം.

ി1ിെ#k3ോ ആ

ാ േീ ofേV µാ¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 294-296 ||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം േWാA!ിpy ആo,ാ&ി
േി[ാ&ിെ[ാ0 ïാ ം അേ" Çാ ം.

ി1ിെ#k3ോ ആ

ാ േീ ofേV @ാ\ി¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 297-299 ||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം
ïാ ം അേ" Çാ ം.

&ാ&ി

ി1ിെ#k3ോ ആ േി[ാ&ിെ[ാ0

ാ േീ ofേV +ാി¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 300-302 ||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം ാ&ി
ïാ ം അേ" Çാ ം.

ി1ിെ#k3ോ ആ േി[ാ&ിെ[ാ0

ാ േീ ofേV 4ാ¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 303-305 ||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം ി&ാ&ി
ïാ ം അേ" Çാ ം.

ി1ിെ#k3ോ ആ േി[ാ&ിെ[ാ0

ാ േീ ofേV ാ\ി¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 306-308 ||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം ി ി"ാ ിtാ1ി ി അ
ി1ിെ#k3ോ ആ േി[ാ&ിെ[ാ0 ïാ ം അേ" Çാ ം.

&ാ&ി

ാ േീ ofേV .ാ¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 309-311 ||
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&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം ആmി"Õ@ി&ാ&ി (ൈിSiാ6ം)
ി1ിെ#k3ോ ആ േി[ാ&ിെ[ാ0 ïാ ം അേ" Çാ ം.
ാ േീ ofേV 'ാ\ി¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 312-314||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം േSാW&ാ&ി
ïാ ം അേ" Çാ ം.

ി1ിെ#k3ോ ആ േി[ാ&ിെ[ാ0

ാ േീ ofേV 45ീ¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 315-317||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം ഐSi/ാ&ി
േി[ാ&ിെ[ാ0 ïാ ം അേ" Çാ ം.

ി1ിെ#k3ോ ആ

ാ േീ ofേV KLി¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 318-320 ||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം ഓvS+ി&ാ&ി
േി[ാ&ിെ[ാ0 ïാ ം അേ" Çാ ം.

ി1ിെ#k3ോ ആ

ാ േീ ofേV 6ി¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 321-323 ||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം
ïാ ം അേ" Çാ ം.

&ാ&ി

ി1ിെ#k3ോ ആ േി[ാ&ിെ[ാ0

ാ േീ ofേV ാ¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 324-326 ||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം &ാ (Ôം) ി.ി&ാ&ി
േി[ാ&ിെ[ാ0 ïാ ം അേ" Çാ ം.

ി1ിെ#k3ോ ആ

ാ േീ ofേV :jി¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 327-329 ||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം 6േ9ാqി.ി&ാ&ി
േി[ാ&ിെ[ാ0 ïാ ം അേ" Çാ ം.

ി1ിെ#k3ോ ആ

ാ േീ >fേV ാµ¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 330-332 ||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം ാ1ാാ&ി
ïാ ം അേ" Çാ ം.

ി1ിെ#k3ോ ആ േി[ാ&ിെ[ാ0

ാ േീ ofേV ¥ാ\ി¶േ ംിാ |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 333-335 ||

&ാെ1ാE േി 6Fാ.ി"!ിpം åാ&ി
ïാ ം അേ" Çാ ം.

ി1ിെ#k3ോ ആ േി[ാ&ിെ[ാ0
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ഇ¬ിാാ )ിാ=ീ fാ$ാം ?ാിേ4V ാ |
fേV ം ൈ ാിേൈ $േ ാ $ ഃ || 336 ||

&ാെ1ാE S+ി എtാ Fാ.ി"!ിpം "േvി&ANം, ¸ാേി&ANം,
ിം, u1ANം Fി, ിി എി "ാ .u1&ാ&ി
ി3ോ ാ"ി.ി&ാ& ആ േി[ാ&ിെ"ാ0 എtാോം Çാ ം.
?ിി¶േ ാ W4േ >ാ ിാ + 9 |
$ ;ൈ $ ;ൈ $ ;ൈ $േ ാ $ ഃ || 337-339 ||

&ാെ1ാE േി ൈ#1ി.ി&ാ& ഈ അMിിേeം ാി
ി1ിെ#k3ോ ആ േി[ാെ[ാ0 ïാ ം. അേ" ïാ ം.
Åാ -ൈഃ Uo #ീjംാ9uാ -േേ¬ ിേ$V േിാ ।
'ോ: ാ $ഃ ~#േ :ീ>ീ
~#ാ$ി #gാ#ി õ ?ാഃ ।। 340 ।।

0 േwാ ാh Ï1ി[െa`!ാ&ി, അF"ാ ം ഉcീ"ാ/6ി@ിിിം ാNേ1ാം
േോh േ6ി[െa`8ം,ം!AN "ാ .u1eം ആ& ആ 6േSi ി&ാ&
േി,  [ ഉA!ാ& w"െ! െ#/െ`; എtാ ആ¢"േ!eം ഒ} ഇtാ1ാ[െ`.
ാ ാNം േ?ാ.ൈാിൈ8ാ#ിീാ ? -ൈ$ േ ।
ാ ? 6ാ a@േ  \ി $ഃ
oാോ #Lിി$¿Lി#ിഃ ।। 341।।

ഇേaാN ി അs wാ ാh ീÂി[െa` Eം േwാEം W+ിെ"ാ0 .
6iോbKി&Eം ആ& ƬA!ാh ï ി[െab1 &ാെ1ാEെ!ാ,
Ç ി[െa`!ാ&ി അ .ം1െ എtാ ആ¢"േ!eം ഇtാ1ാN,
&ാെ1ാEേ!ാ, അF" y ി9ിEKി1െ&ാ23, ƬAN ഈSi ി&ാ&N.
ഋRി"ാ? ।। 342।। ഋqി H\ഃ
ഏം ;ാ#ി01ാ$ാം ോ$ാം = ാoീ ।
$ാ: #ാൌ ോേ +ാòാ Y$,$ ।। 343 ।।

അtേ&ാ s  ാാേ ! ാ1ിേി ആ 6&ം ഇF"ാ ം േxാ%ാി"േ!ാbKി&
േwാEെK 5ിh ംിh ¡ാം െ#k1ിാ&ി എെyി.
ാീLാ$9 -ാ$9 -°#e#ിഃ Ñേഽ= 'ാ ।
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ീേ'ാ%ാാഃ Eefാഽീcിാ ।। 344 ।।

ആ േി F6&ാ&ി അF"ാ ം Ï1ി േwാേ ാK േ#ാിl: “ഈ 6&ം
Wാwാ ാh ആ ാ23 Ï1ി[െab1?” ഉKെ1െ േിeെK
S ീ േ"ാSിhി3 േി ആിWി അE!ിെ#².
േ;ാ=ം ൈ aിേ ~#ൈ$ിാWൈഃ ।
േൈഃ േ ൈഃ  േ $ി~ംേ#$ ാ+ിൈഃ ।। 345 ।।

@ി ിÀംWാs ാh േ1ാdി[െa`Eം ÀംWാs ാh ഓKി[െa`Eാ&
ഒിlKി& ാ& േwാ ാh എെHി ഈ േmാ%ം െ#/െab3.
ീേ'ാാLാഃ ാoാ $ിഃñാംwി'ാ ।
െ'ൗി'ീി  േ;V ോ േ4ാേ'V ീേ ।। 346 ।।

ആ ാ1ിേിeെK S ീ ിhി ി ി! എ3y "ാ .ാh,
അJ 1h[, േി എtാ ോ"A!ിpം "ൗSി"ി എ "ീി[െab3.
ാം ി$ിാാം : Wാf{ാി ാ>ീ ।
'ാ4ിേ'ി  ാാാ

ി ാ?4Wാാ ।। 347 ।।

ആ "ൗSി"ി േി ി ി ഉKെ ,ിാാ]1ിh 6ി!ാ& ആ
ാ1ിേിeം µáf&ാ& "ാ!ി എ േേ ാbKി&!ാ& Wിl.
ോഽ◌ംwി'ാം ം ¶ം wി¥ാാം - േ$ാ ം ।
 ?േ&ാ E&> ൌ ~ം#$ി~ം#ോഃ ।। 348।।

അ1ിhിെ ÀംWിÀംWwാEെK േ6"wാ ാ& #Zം, Zം അ1ÄDµം
അ1ിോ, ാ& െ 7 ി!ാ& "ാ!ി"ാ എ ാ1ിേിെ& ".
ാ#ാം ~ം#ാ ?ാാാ ാഽീ - േ$ാ ാ ।
'ാഽാേ;

ീ

ാാ+ #ാ\ീ

ി ാ?4ം ।। 349 ।।

ആ േി #Z Zwാ ാh ÀംWോK ഇF"ാ ം tോെ fി[െa}; “അtേ&ാ
,ാ ാാേ! ,ിാ] 1െ േSാWിaി!ാ& ഒE xീ ഉ0; അ1ിs° ി.
ൈ$ ാ×'9 '>?ിOം ×jം േ'$?ിL ം ।
ാാം 'ാൌ േീ Ò ാം ?ാ-േ> ।। 350।।
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അtേ&ാ അs േ! ഒ ിK¢ം ഒE ാpം അF"ാ y അ1Äാ& ം
"ാ.െa`ി`ിt,ിY&ം1െ; ഈ േി ആെ  അHി&െaKെ`; 6i9ാ[െab"eം
െ#/െ`.
ീ} ി?ാoാം ീ ോ\ീ ി;>ിRാ
ാ : ിി ൈേ¬ ാം #ാ$9 g  ി ।। 351।।

അtേ&ാ അs േ! അ1ിs° ി&ാ& അN xീ"!ിh ×ാ23; േ1Úെ"ാ0
ി"െ! F"ാSിaി!ാ&ി ഇേaാN ി3. അിb അെ! േ ി`
"ാേ.01ാ23.
ാ$ി }ാ$ി ോ +ാ>ാീ$ി ൈ Fേ#ാ ।
ൈ=േ4ാേ' :  ;ാ$ി ാNം #ാ\ി േ Òേ

।। 352 ।।

“േ, FേWാ! B3 ോ"ിpം ആ, 1ി എി1ാി&ാ&ി അ1ാJാ1ി&ിh
ഉhµA!ാ& Ï[8ം ×A8ം ഏെ1tാ െ0ാ അെ&tാം ഇേaാN Wാെ^
Wിh േംfം േSാWി3, എ3y1 F6ി@ാ.െtാ.
ഐാഃ  ാ$ീോ +}ം n,ാ9 ।
ാി+ാ"%ാം ൈuോൈpഃാ

ഃ ।। 353 ।।

“ഇിhി ോ& ഐ ാ1ം െ"ാ െa}. ഈ "d" ം
െ"ാ െa}; ഉൈഃെ 21ി eം അF"ാ ം1െ ആ&ി[െa}.
ി ാ$ം

ംം01േ Lിി േഽSേ ।

}f ി ാ$ീം ാീേ>)ോഽe¡ം ।। 354 ।।

“,ം6ം `ിെ"`ി&ം അüÌ1" ം ോ& ാിെ^ &ാെ1ാE ിാം ഇിെK
െ"ാ െa`1ാ&ി Wിlോ അF"ാ y ഈ ിാം Wാെ^ ¥ ി3.
$ി)ിേR

ാe ഃ  ാ$ീോ )േ$>ാ9 ।

'ിýPി$ീം ൌ ?ാ#ി ാ4ാ 3ാ$S+ാം ।। 355 ।।

2േ{ nhി ഈ ി7ി"!ി ഒാ& ,ാ-ം എ േ ാ& ി7ി
െ"ാ െa}; എ31െ&t, 6 ം േ"6 Aേ!ാbKി&Jം ാKാ
1ാ è[േ!ാbKി&Jാ& ാെ& അിbേ[ാ&ി 6aിl.
¦=ം േ ാ¶ം േ േ

'ാ^$ ാി ിി ।

uാഽം ,$ോ ഃ nാഽഽീaF+ാേഃ ।। 356 ।।
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േീ©ംാഃ േിോ³mി ©െL ംാം.

“E.െ 6ം{¾ിJം 6ifം 2Jം ആ& െ െ"ാ¥Keം, അJോെ
&ാെ1ാ 0 ാിേ^1 ആ&ിE3ോ ആ ഈ ഉ ം Wാെ^ ,ിh
ി3.
tോ"aാ\ിാ $ാ 1ിീ >ാ ാ ।
ാഃ 4ി4ാ+ ¥ാ:; ി¼േ

।। 357 ।।

അtേ&ാ 6iാി], "ാെ^ ’ഉD~ാ9ിം’ ( .െ െ"ാb1) എ F6ി@ാ&
S+ാe7ം Wാാh അ, ി[െa}. 6  ാാാ& E.െ^ ാSം Wാെ^
6േ,ാ െ^ Sിാ23.
$ി~ം#ാ#ി+ാാ%  ;ാ }+ാഃ ।
òിി ൌ :# ിൌേ? ? ാീ ।। 358।।

“6 ിhി30ാ&&ാ& എtാ ×6B,A8ം ിÀംWെ^ ംSിh1െe0.
അÞിWാം അAെ[ാ0 അÞിെ"ാ0 ിvാ  xA8ം 6aിl.
ഏം ൈേ¬ }ാ$ി  ;ാ$ാാ$ി േ ।
ീ}േ Rാ '4ാീ >ാ '8ാ< Ò േ ।। 359।।

“അs േ! ഇAിെ എtാ ×A8ം അAാ&ി` െ"ാ െa`ി}0; ഈ
ം!"ാ ി.ി&ാ& xീ ×ം Wാാh എ"ാ .ാാ.
െ"ാ െaKാ1ി ി1?”
ഋRി"ാ? ।। 360 ।। ഋqി H\:
$ിേ ി ?ഃ ~ം#ഃ  ാ ?&E&ോഃ ।
േFRാ ാ -¼ീം ©ം ോ

ാ-ം ।। 361।।

ഇF"ാ ം ആ ÀംWാs ] അേaാ! #Z ZwാEെK ാ[ിെ േ"`ി`, ,ാs ാ&
soീ] എെ 1ാ&ി േിeെK അb[േ[ H¤&l.
ഇി േ?ി ? 1ാ ാ >ാ ?$ാÆ ।
uാ ?ാേ#ി ംFീാ uാ 'ാം >ാ 4- ।। 362 ।।

“അിെK െ#ി` ഇF"ാ െtാം എെ^ ആ¸F"ാ ം അ! FHേ&0!ാ23;
എF"ാ ാ&ാh Fീ1ിേ&ാbKി േിh (അN) ഇിെK Eോ അF"ാ െtാം
ിാh െ#/െaേK01ാ23.
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 = >ാ =ാേ; ൈേ4ാേMോഽിോ#േ$ ।
ാ േീ ാം ഃ Fാ

H7ം Çാ ിാ ।। 363 ।।

അ1ിോ, ാ& 1FേSി &ാെ1ാE ി[ി അ േി 6ി3ോ അിെK
ആ 1] െ#ി`, അിെKി അേ!ാK 1 ം ാU/ോbKി&Jം ആ&
ാെ"ാ0 H\.
© ഉാ? ।। 364 ।। 1] H\ഃ
േി ൈേ>ഃ ~ം#ൈ േ4ാേ' േ >ഃ ।
©ോഽ ം േFRിേ;$ >{'ാ ി ാ ഃ ।। 364 ।।

“േ, േി! അs ാാാ& ÀംW] B3ോ"ിpം  േSi ാ23; ഇിെK
ി ിാ& Ƭാ] അേc,ാh W1ിeെK 6ീിേ[ അ&[െa`
1ാ23.
അാ ാഃ oാ- ഃ ാ േോ$ിV ।
$ി+ിാി4ൈാിഃ  ാ

PQR> 9 ।। 365

“അMിേwാേ eം &ിാ&ി എേaാം 6" േwാEെK 6ം1ി&ിpം
1K ിtാ1ാ& ആ¸േ&ാb2Kി &ാ& &ാെ1ാE ആ ÀംW] &ാെ1ാിെ
H¤&lോ, അ1ിെ േ"`ാpം.
ൈ=േ4ാ' ി4ം

ോ ാz ാഃ ।

#ാ ാ$ ം >ാzാQാ ി u'9 u'9 ।। 366 ।।

“ോ"%&ം എtാ എേ^1ാ23; േwാ എെ^ െ#ാdിKിy ാ23; Ƭാ] എtാ
,ിWാAേ!eം ഒൊIി&ാെ1 1െ1െ അWി3.
ൈ=േ4ാേ' }ാ$ി

ാ$േRഃ ।

ൈu +}ം ? >ാ േേ¬ാ $ം ।। 367 ।।

“ ോ"ിp y േ ×A! 6mം എി[ അ7ീA!ാ23;
അF"ാ ം1െ ഇാ,ാ& േം (എാh) , ി[െa}.
@ീോ uേ$ാef >}ം

ാ ൈഃ ।

ഉൈpഃംം aFി  Éിം ।। 368।।
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“ാാIി ിh ഉ0ാ& ആ ഉൈഃ എ3 േേ ാbKി& ോ& 21ി
േwാ ാh എി[ാ&ി 25ി` 6aി[െa}.
ാ$ി ?ാ$ാ$ി േേV xേ>óേ V ? ।
}fാ$ി fാ$ി ാ$ി േr ോ#േ$ ।। 369 ।।

“േ, േSാWേ! േwാ[pം ¾wാ[pം ാAN[pം
അ6ാ7ാ .A8ം ഉA8ാ& േSാWÏ[N ഏെ1tാോ അെ&tാം
എnh1െ&ാ. ി1.
ീ}fാം >ാം േി േ4ാേ' $ാ േ

ം ।

ാ > 8ാzാ c ോ }¡േ+ാ ം ।। 370।।

“േ, േി! ഈ uോ"ിh W1ിെ& mിാ1ി&ിhെ ഉDµ എ ƬA!
ി#ാ ി3; ƬAN ഉÏ[െ! അWി എ "ാ .ാh അF"ാ ം
xീ ×u1&ാ& W1ി ƬAെ! Fാിാpം.
ാം ാ

ാz+ം ാി $ി~ം#E"ി ം ।

#+ >ം ?^4ാാം ി }fാി ൈ ഃ ।। 371।।

“േ, ോാാംീ! ീ 6ൗ°/ംെ"ാ0 ഉhµ1െ& Fാി! ആ.േtാ; ഏ"&ാh
എെെ&ാ ,ാ ാ~ി&ാ& എെ^ അ] ിÀംWേേ&ാ ആ&ിാpം.
ൈ >r :4ം Fാേ aി¼ ാ9 ।
ഏ9 /.ാ  ാേ4ാ? aി¼ ാം + ।। 372 ।।

“എെ Wാാ& 6iീ" ിJെ"ാ1 JിtാJം അJhµാ&
ഐSi/െ W1ി Fാിം; ഇ[ാ/െ Úെ"ാ0 tfം ആോ#ി എെ^
Wാ/1iെ "െ[ാ0ാpം.”
ഋRി"ാ? ।। 374 ।। ഋqി H\ഃ
ഇ1ാ ാ ാ േീ ം#ീാ\ഃ8ിാ +െ ൗ ।
ാ # ീ #gാ േം )ാേ + 9 ।। 375 ।।
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&ാെ1ാE!ാh “ഈ  7 ി[െab3ൊ Fാി[െabാ] F&ാ6 y8ം
6ൈSi/6feം ം!6iി.ിeം ആ& അF"ാ y േി ആ 6&ം
ഇF"ാ ം H&െa`!ാ&ി ºാWിFാ&ോbKി& ഉNി ിേ&ാbKി&!ാ&ി` H\.
ോ? ।। 376 ।। േി അE!ിെ#²ഃ
E1ം >ാ $ാ= ിuാ 'ി^ിL>ോിം
ൈ=േ4ാ'ാ)ിിഃ ~ംേ#ാ $ി~ം#%ാി ാ×ഃ ।। 377 ।।

ിാh ഈ "ാ/ി H&െa`1 61ം1െ. ിാh ഒ}ം ാം H&െa`ി`ിt;
ÀംW] B3ോ"ി അ7ി1ി1െ ിÀംWം അF"ാ y]1െ.
(2Hിaഃ “ൈ%ോ"ി3ം ആ7ിേ& ി!&ി]” എ1ിാh ÀംW]
ൈ%ോ"ാ7ി1ി എ3y1 61ാ23െ "ാ".)
'ിം >= aFിാം ിuാ aിേ 'uം ।
)ാ T/.ി>ാaFിാ ാ Wാ nാ ।। 378 ।।
എSിðം #Lിെ$ >ീ'ിF< ഇiാrLി49 ാൊ<9 ംെ?rെÉSോ,
അ: എTിെ$ാ9 Kuാാiി െ?rെÉേmÀ9? À9 /.ിFVം4ം ാൊ"
Fി െ?rെÉSോ, അിെ$ േ'Üാðം.
ോ ാം +ി ം¼ാേ ോ േ Éം ോ ി ।
ോ േ Fിwേ4ാ േ4ാേ'  േ #ാ #ിRി ।। 379 ।।

ോ"ിh e@ിh &ാൊE] എെ &ി3ോ, &ാൊE എെ^
െ Sിaി3ോ, &ാൊE എി[ Jാ& ീ/ോbKി&ാ&
Wി3ോ അ] എി[ Wാാ& Wിം.
ാ c: ~ംേ#ാഽ= $ി~ംേ#ാ ാ

ാ-ഃ ।

ാം +ി>ാ 'ിം ?ിോ= ാിം ÒÓാ: േ 4- ।। 380 ।।

അJെ"ാ0 ,ാs ാ& ÀംWാ&ാpം േ01ിt, ിÀംWാ&ാpം േ01ിt ഉKെ
ഇിെK 3േ"ാyെ`. എെ &ിേSqം എെ^ ാ.ിെ& o,ിlെ"ാyെ`, ഇ1ിh
"ാ1ാ6െ9ി?
© ഉാ? ।। 381 ।। 1] H\ഃ
അ4ിാി ൈ ം >ം േി  ി

ാ¼ഃ ।

ൈ=േ4ാേ' 'ഃ n ാം;ിേേ¼ ~ം#$ി~ം#ോഃ ।। 382 ।।
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അtേ&ാ േി! W1ി ി1&ാ& ഇ ി3; ഇAെ എെ^ 5ിhെ H&E1;
B3ോ"ിpം ഏെ1ാE _Eqാ. ÀംWിÀംWwാ[ എ1ി ാ&ി ിh"?
അേ$Rാ ി ൈാ$ാം േo ോ $ ൈ 0)ി ।
ി\ി dേ േി 'ിം n$ഃ

ീ >േ 'ി'ാ ।। 383 ।।

േ, േി! ോ ിh y അs wാEെK 5ിh േwാ എtാEം1െ
എ1ി¢ി2ിtേtാ! ഏ"ാ"ിി&ാ&ി അ{&ാ&ി ി W1ി ിെ എ ാ%ം?
ഇ¬ാാഃ '4ാ ോ;5േrRാം $ ം0േ ।
~ം#ാീ$ാം 'uം േRാം

ീ Fാി dം।। 384 ।।

ഈ ¹ംWാി"8ാey e@ിh േേ] 1ാ& എtാ േwാEം എ1ി¢ ിിt;
അ{&ാ& W1ി അEെK േ ിh ിh" എ േ& എAിെ Fാിം?
ാ >ം c ൈോ1ാ ാ>ം ~ം#$ി~ം#ോഃ ।
േ'ാ'R$ിîെ ൗാ ാ

ിRി ।। 385 ।।

അF"ാ y W1ി എാh ഉേSി[െa`!ാ&ി ഇ .ം 1െ ÀംWിÀംWwാEെK
6ീിh െ#÷"; 1 Kി"െ! ിKിlിJെ"ാ0 ഇtാ1[െa`
ൗ ോbKി&!ാ&ി, ിേ[0.
ോ? ।। 386 ।। േി അE!ിെ#².
ഏേ 9 w4ീ ~ംേ#ാ $ി~ം#%ാിീrാ$9 ।
'ിം 'ോ ി Fിാ േ $ാേ4ാ?ിാ nാ ।। 387।।

ഇ1 S ി1െ; ÀംWാs ] { yം ഏ¥ം ീ/ yം 1െ; ിÀംWാs ം
അF"ാ y]1െ; എെ^ 61ം ആം ആോ#ി[ാ1ാ&ിെaാ&ി അJെ"ാ0
Ƭാ] എ െ#/െ`!
 >ം c ോ1ം േ േ{> ാ×ഃ ।
ാ?@>ാ-േ¬ാ  ? 01ം 'ോ: 9 ।।ഓം।। 388।।

അ1ിാh അF"ാ y Wാ] ൊെ[ാN"; എാh &ാെ1ാ H&െa}ോ
ഇെ1tാം ഏHHെിെ&1െ ÀംWോK He"; ിെ ആ ÀംW] ഉ#ി1െേ9ാ
അ1ിെ െ#²െ"ാyെ`.
ഇി ീ ാ'േ&nാേ ാÃിേ' $>\േ േീ ാ ാേ

 ോ

©ംാോ $ാ ^േ ാഽ)ാഃ ।।
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േീ 16ംാം എ അാ@ാ&ം 6ാRം.
അÇി@ാേ& ോ"ഃ 76. ആി1ഃ ോ"ാഃ 299
അÇി@ാേ& ാഃ 129. ആി1ഃ ാഃ 388.
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Rj9േBാ.ാം:

Â¿ാേ4ാ?$)ഃ Â¿േ4ാ?$)ം.

।। അu Rോഽ)ാഃ ।।
)ാ$ം
ഓം $ാ ാ)ീ>ിjാം OിOോLംോ"}ാ4ീ#ാ>േM 4ാം ിാ'$ി#ാം േ$==ോe#ാിാം ।
ാ4ാqം#'ാ4$ീ+'ാം ?¬ാ.êാം ാം
oേ>ൈ#ാS$ി4ാം e ാീം ?ി\േ।।
Ôഓം’ ഋRി"ാ? ।। 389।। ഋqി H\ഃ
ഇാ' േ?ാ ോഃ  ©ോഽ RUിഃ ।
 ാ?j  ാ

 ൈാ+ാ ി;ാ9 ।। 390 ।।

ഇF"ാ ം േിeെK ാ[ിെ േ"`, േ"ാfാ& ആ 1] േം െ#
¹ംWാs ോKാ&ി ിm ി എtാം അHി&ിl.
 © >ാ' ാ'-ാm9 ഃ ।
ോ)ഃ Fാ

ൈാ$ാ )ിം Â¿േ4ാ?$ം ।। 391 ।।

അs ാാ& ÀംW] ആ 1െ^ ആ ാ[ിെ േ"`ി`, അ1ിാh,
േ"ാോbKി&ാ&ി, ൈ1wാEെK േ6ാ7ിാ& öാോ#ോK
ഇF"ാ ാ¸ാിl.
േ

Â¿േ4ാ?$ാ~ >ം >ൈ$ിാിഃ ।

ാ ാ$ w4ാjാം േ'ാ'Rി >4ാം ।। 392।।

“എേKാ öോ#! ീ ിെ^ ൈ6Aേ!ാbKി&ാ&ി, ആ െ& ഊേ[ാെK
1 Kി Ã¥ിaിKിl ി േിh െ"ാ ി".
aി=ാഃ '%ിി ോLിേ ഃ ।


\ോഽ ോ ാഽി േ@ാ x> ഏ ാ ।। 393 ।।

അെ!
ി1ിാ&ി േെH േ] ആ"െ` & ] ആ"െ` ¾ ആ"െ`
ആെ nിpം ഒE] E3െ0nിh അ] ിY&ാeം ,ി[െaേK0ാ23.”
ഋRി"ാ? ।। 394 ।। ഋqി H\ഃ
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േ$ാ;ഃ ീÈം  ൈോ Â¿േ4ാ?$ഃ ।
Kഃ Rjാ  ാാ -ാാം ×ം ൌ ।। 394 ।।

അിെKി3ം ആ ÀംWാs ാh ആ¸ാി[െa` ആ öോ#] എ അs ],
അs wാEെK അ1ിാ&ി ം േ ാh േിh Iെa`ാ&ി 11ി&ാ& െ#3.
 ×j>ാ ാം ോ േീം : ി$ാ?4ംിാം ।
+ ാോൈpഃ Fാ ീി 4ം ~ം#$ി~ം#ോഃ ।। 395 ।।

അ9 ം ആ öോ#] ,ിാാ] 1ി ി!ാ& ആ േിെ&
"0ി` ഇF"ാ ം അHിെ[ാ0 H\ഃ “ÀംWിÀംWwാEെK അb[h ിാpം.
$ േ?aFീാഽ #ീ e#LാEൈRി ।
ോ w4ാ<ാ  േ'ാ'Rി >4ാം ।। 396 ।।

ഇേaാ! W1ി 6േ9ാqോbKി എെ^ 6iാി&ാ& ÀംWെ Fാി"&ിെtnിh,
1øം, Ƭാ] ഊേ[ാെK Kി Ã¥ിaിKിിIlെ"ാ0 ഇേaാN1െ െ"ാോ2ം.’
ോ? ।। 397 ।। േി അE!ിെ².
ൈേ>േ F ിോ w4ാ$9 w4ംKഃ ।। 398 ।।
w4ാ<ി ാേ ം ഃ 'ിം േ 'ോ  ം ।। 399 ।।

ÀംWs ാh അ&[െa`ം ൈ66േ1ം {ാാ& ീ {ാh"ാേ .
എെ െ"ാോ23 എnിh അAിെ&ാെ`; അF"ാ ാ&ാh, Ƭാ] ിോK
എ9ാ. െ#k"!
ഋRി"ാ? ।।400 ।। ഋqി H\
ഇ1ഃ ോഽ#)ാLാ -ോ Â¿േ4ാ?$ഃ ।
Sാേൈ ം #8 ാ ?'ാാwി'ാ ഃ ।। 401 ।।

ഇF"ാ ം H&െa` ആ öോ#] എ അs ], ആ േിeെKേെ ാ\െ#3;
അേaാN, ആ േി അെ ഒE ônാ ംെ"ാ1െ WÇാ[ി[!\.
അu 6.ം

ാൈ$ -ാാം uാംwി'ാം ।

R ാൈ';ീൈ7;uാ 1ി>ൈ)ഃ ।। 402।।
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ിെ േി ¯@ി1ാ& അs wാEെK 5ി ൈ6േeം ¢B
S Aെ!െ[ാം െw[Nെ[ാം qിl.
ോ Çmഃ േ'ാാaW>ാ $ാം -ൈ#ം ।
ാാ-േ$ാാം ിംേ ാ ോഃ >ാ $ഃ ।। 403 ।।

ആ 6&ം േിeെK 6i9ം ാ,ാ& 6ിം,ം േ"ാാh 6K"െ! ഇ!"ിെ[ാ0
അ1ിW&n ാംfം Îിl
'ാം%ിa'F ാേ ൈാ$ാേ$ ?ാാ$9 ।
ആാ\ാ ?ാ)ോ$ാ$9  +¨ാ$

ാ-ാ$9 ।। 404 ।।

ആ 6ിം,ം ൈ"െ"ാy അKിെ"ാ0 #ി അs wാേ eം ാ&െ"ാ0 #ിേ eം
#ി}െ"ാം േ,ിെ^ ി]Wാംെ"ാം #ി ,ാs wാേ eം ിo,ിl.
േ'Rാ^ിaാmാ ാ $ൈഃ േ'ാാ$ി േ'ീ ।
uാ 4F ാേ ിാംി Wാ$9 u'9 ।। 405।।

ആ 6ിം,ം #ിEെK ( Aെ! MANെ"ാ0 "ീHിെaാ!ിl; അF"ാ ം1െ
" 1ംെ"ാy F, ാh Sി Ú"െ! േെH&ാ[ി.
ിcി<wാിഃ Wാേ;$ uാഽേ ।
ാൌ ? ")ിം േ'ാാേ$Rാം Çേ'ഃ ।। 406 ।।

അF"ാ ം1െ ആ 6ിം,ാh #ി ,ാs wാ ൈ""8ം 1"8ം േHി` ാ[ി
െ#/െa}. ിെ K"N 2p[ിെ[ാ0 ആ 6ിം,ം #ി അs wാEെK 2Kിh ി3
േ#ാ േ& 2Kിl.
@േ$ ew4ം oം @ം $ീം

$ാ ।

ാ

േ$ േ'ിാ ോ ാ േ$$ാിേ'ാി$ാ ।। 407 ।।

ഏ¥ം േ"ാിJം S+ിേ&Hി&Jം ആ& േിeെK ാ,ാ& ആ 6ിം,ാh
.േ ംെ"ാ0 ആ ൈ6ം ം Sിaി[െa}.
>ാ  -ം ോ $ി ം Â¿േ4ാ?$ം ।
w4ം ? @ിം W4ം േീേ'ിാ ഃ ।। 408 ।।
േ'ാ ൈാ)ിിഃ ~ം#ഃ FÕിാ)ഃ ।
ആാാ ാ ? ൌ ?&Eെ&ൗ

ാ-ൌ ।। 409 ।।
Page 92

േി ാ ാ

ം:

Rj9േBാ.ാം:

Â¿ാേ4ാ?$)ഃ Â¿േ4ാ?$)ം.

ആ öോ#] എ അs െ േി&ാ െ"ാtെa`ാeം അിെKെl1െ
േിeെK 6ിം,ാ ൈ6ം ം Sിaി[െa`1ാeം േ"`ി`, അs ാാാ&
ÀW േ"ാിl; Ã"! ിHaി #Z Zwാെ  ആ  ,ാs wാേ eം
ഇF"ാ ം ആ¸ാി"eം െ#².
േ

?& േ

E& wൈ4w#ിഃ ിാിൌ ।

= c >ാ ? ാ  ാ$ീാം 4- ।। 410 ।।
േ'േR>ാWR w.>ാ ാ ി ഃ ംോ 0)ി ।
ാഽേRാ0ൈ)ഃ ൈ>-ൈ>ി$ി $ാം ।। 411 ।।

“എേKാ #Z! എേKാ Z! അ6ംMം ൈ6Aേ!ാb Kി& ാ&ി, ഇേaാN1െ
ോ&ാpം അിെK െ#ി` 1 Kി&ിh Ã¥ിaിKി ിാ"`, "&െ"ാെ"`ി
 ി¤ി`ാ"െ` അ! േിh െ"ാ െaKെ` ിAN (അAിെ
െ"ാE1ിh) അാ&ം ഉെ03y ം, അേaാN എtാ അs wാേ ാbംKി എtാ
ആe7Aെ!െ[ാം e@ംെ#) ഒJ[െaേK01ാ23.
? ി$ിാിേ ।

ാം

ാാം jാാം ിംേ

ീÈ ാ

ാം w.>ാ Ò ീ>ാ ാ uാംwി'ാം ।। 412 ।।

“അs േiqി&ാ& അN 1ീെ ഒJ[െab"eം 6ിം,ം െ"ാ3ീéെab"e
െ#kേ5ാN ആ േിെ& െ"`ി ി¤ എb¢െ"ാ0 േിh
ആി[െaേK01ാ..”
ഇി ീ ാ'േ&nാേ ാÃിേ' $>\േ േീ ാ ാേ



Â¿േ4ാ?$േ)ാ $ാ Rോഽ)ാഃ ।।

അÇി@ാേ& ോ"ഃ 20. ആി1ഃ ോ"ാഃ 319
അÇി@ാേ& ാഃ 24. ആി1ഃ ാഃ 412.
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േ ാഽ.ാം:

?&E&)ഃ = ?&E&)ം.

।। അu േ ാഽ)ാഃ ।।
ഓം
)ാേം }ീേB ~''4Bിം P>ീം ാ 4ാം ീം
$ൈ;'ാംÈിം ോേ+ ി'4)ാം 'ീം ാ\ീം।
'Wാാw. ാ4ാം $ി ിി4േpാ4ി'ാം 1 ാം
ാ§ ീം §ാ=ാം Ç Ç ാം ?ി=േ'ാe#ാി#ാ4ാം।।
Ôഓം’ ഋRി"ാ? ।। 413 ।। ഋqി H\ഃ
ആാേ; ോ ൈാ%&E&nോ

ാഃ ।

?:ം wേ4ാോ 0#ാ0)ാഃ ।। 414 ।।

ആ¸ാി[െa` ാ& #Z Zwാ JKAി& ആ അs wാ
#J ംaK"േ!ാbKി& ാ&ി ആe7Aെ! ഉ&ിaിKിlെ"ാ0 അിെKി3ം
_Hെa}െ#3.
×~േ; ോ േീ ീR.ാാം ിാം ।
ിം ോി ൈേ4¬Pംേ

ി 'ാ^േ$ ।। 415 ।।

ിെ അ p1ാ&ി 6if&ാ& ,ിാാെ^ െ"ാb Kി&ിh 6ിം,ിെ^ "!ിh
െ#_ി ിേ&ാbKി&!ാ&ി ഇEിE േിെ& ".
േ ×j>ാ ാം  ാാ:E ം ?6"ാഃ ।
ആWj?ാാി)ാ;uാഽേ$ { ീ ാഃ ।। 416 ।।

ഉÓാ,ം 0 ാ& അ അെ! "0ി` ിKി1ിാ& &×ിl; അF"ാ ം1െ
#ി 2l ിKി ി÷"േ!ാbം MZAേ!ാbം Kി& ാ&ി േിeെK അb[h
െ#3.
ഃ േ'ാം ?'ാോൈpംwി'ാ ാ$ീ Fി ।
േ'ാേ$ ?ാാ $ം RീÃ fLാ ।। 417 ।।

1øം േി ആ Sz[8െK േെ ഏ¥ം േ"ാി!ാ&ി Wിl; ആ 6&ം േ"ാാh
ഈ േിeെK Mം "1ാ& Wിl.
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qmീqmി4ാLാ 44ാmO4'ാXം ।
'ാ3ീ 'ാ4$ാ ി$ിDാ\ാിാി$ീ ।। 418 ।।
ി?ി=m>ാ§ )ാ $ ാ4ാിfRാ ।
>ീി?ീ)ാ$ാ ~Ô ാംാഽിൈ#ാ ।। 419 ।।
അിി;ാ$ാ +ി >ാ44$#ീRാ ।
$ി ാ1$$ാ $ാാUിി§Eാ ।। 420 ।।

അ8െK _ ി"െ[ാKി"N Ã!ിJെ"ാ0 !¤ െ¥ിKിhി3 െെ`,
W&n Mിeം ാ8ം ാSം 7 ി8ം ിേSqെa` MKiാെ (ൊIey Kി)
7 ിി ി8ം 1േ&ാbെ"ാy ാ"!ാ2 അnാ ോbKി&8ം
_ിോN xാey8ം ാം6ിtാ8ം അ1ിW&n eം ഏ¥ം ിmാ y
ാേ&ാbKി&8ം ാ ഇ!Jെ"ാ0 W&n ിeം "Iി¤ ാ&ി Ãി ി
"Ù"േ!ാbKി&8ം ആ& "ാ!ി എ േി ആിWിl.
ാ േേ $ാ#ിിാ ¨ാ\ീ

ാ-ാ$9।

ൈേ$ = -ാീാ #@ w4ം ।। 421 ।।

ആ "ാ!ീേി ഊേ[ാെK എ1ി!ാ&ി, ,ാs wാെ ,ി!ാ&ി` ആ
ൈ6ിh അs wാEെK ആ ൈ6െ W ി, &ിaിl.
ാി¼ാ ാø¼ാ ിോ)¨Àാ $>ിാ

।

 ാാൈ' േ;$ Eേ ?ിേ@ ാാ$9 ।। 422 ।।

ആeെK ിിh "ാ ആ[ാ ], 5ിh "ാ േ1ാ`ി[ാ ], _Hി ി
േ&ാ@ാ എേ ാbം .ി"േ!ാbKി& Aെ! ഒE ൈ"െ"ാ0 ിKിl ÃE`ി
ാ&ിേ[ി}.
ൈu ോ)ം :ൈ uം ാuി$ാ 

।

$ി@ി േ= ൈ$%>\ിൈ#ം ।। 423 ।।

അJോെ1െ അSiാEºേeം േeം, 21ി "േ!ാbം, 6ാ ിേ&ാbംKിeം,
ാ&ിh ിേ ിി` ÷"െ!െ[ാ0 ഏ¥ം W&n ാംfം #!ാ& ിÃ.
ഏ'ം +¼ാ

േ'േV ¼ീാാ u ?ാം ।

ാേ$ാ  ൈ?ാ$Eാ$ ോu9 ।। 424।।
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ഒEേ 1 Kി"!ിpം െ¥ാEെ "ിpം ിKിl. ിെ േെHാEെ
ാHിKംെ"ാം ിKിlി ിo,ിl.
ൈE1ാ$ി ?  ാി
Eേ$ +¼ാ

ാ ാി uാ-ൈഃ ।

"Rാ ൈ$uിാ$ി ।। 425।।

ആ അs wാ ാh Fe+A!ാ& ആe7Aേ!eം ,ാxAേ!eം അF"ാ ം1െ
േ"ാോbKി Mംെ"ാ0 o,ിl; ÷"െ!െ[ാ0 "Kി #"eം െ#².
w4ി$ാം ew4ം o -ാാം ാ

$ാം ।

Mാ#@pാ$ാ$$ാം%ാാLuാ ।। 426 ।।

p1ാ& േ,ോbKി& ാ&ി {Sാി"!ാ& അs wാEെK ആ ൈ6െ
ം cിl; #ിെ W ിl; അF"ാ ം േെH #ിെ 1ാÂി"eം െ#².
അി$ാ $ി ാഃ േ'?ിaേ'?ിam>ാ§ ാിാഃ ।
+Eി$ാ -ാ \ാ¼ാ#ി ാ;uാ ।। 427 ।।

#ി അs wാ ാ8െ"ാ0 െ`െa` ാeം #ി ൊI&] െ"ാ0
1ാÂി1wാ ാ&ി}ം അJോെ1െ (#ി) ÷"8െK അoംെ"ാ0
"Kി[െa` ാ&ി}ം,ാSെ Fാിl.
@േ$ ew4ം o -ാാം $ിാിം ।
×j>ാ ?േ&ാഽ#ിgാ ാം 'ാ4ീ ി#ീRാം ।। 428 ।।

.േ ംെ"ാ0 അs wാEെK ആ ൈ6ം ം 1ിaി[െa`1ാ& "0ി`
#Z] അ1ിW&n ാ& ആ "ാ!ി[ േെ ഓKിെ3.
ൈRാ ാ#ീൈ #ീ ാ@ീം ാം

ാ-ഃ ।

¦ാാ ാ ?ൈ% E&ഃ @ിൈഃ  ഃ ।। 429 ।।

,ാs ാ& #Z] അ1ിെ®ാ A!ാ& ആ "ാ!ിെ& BKി; Z] അേ"ം FാSം
അ&െa` #~ാe7A!ാpം അF"ാ ം BKി.
ാ$ി ?ാേ$'ാ$ി ി ാ$ാ$ി ം ।
w¡ruഽiwിംwാ$ി -wY$ി ¨േ$ാം ।। 430 ।।

ആ അ6ംMA!ാ& #~ാe7AN േിeെK Mെ FേSി&ാ&ി,
േ®ാ9Wാെ Fാി അ6ംMA!ാ& എോെ േSാWിl.
ോ + ാാി"Rാ #ീ ം ൈ#$ാി$ീ ।
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'ാ3ീ 'ാ3Ê=ാ\Mേ$ാ>4ാ ।। 431 ।।

അേaാN, W&n ാ2ംfം അ`,6ി!ാ& ി!ി ി ാyിh
W&n A!ാ& ം´A! േSാWി!ാ& "ാ!ി ഏ¥ം േ"ാോbKി W&n ാംfം
ി,6ിl.
ഉ]ാ ?

ാിം

ം േീ ?& )ാ ।

Ò ീ>ാ ?ാ േ'േV ിേ;$ാി$ാcി$9 ।। 432 ।।

േി p1ാ& ാ!ിെ ഉ&ിaിKിlംെ"ാ0 അ1ിേ"ാോെK #Zെ^ േ[
ഓKി&b¢; 1h .ം1െ ഇെ^ 1 Kി"!ി Ã¥ിaിKി ആ ാ8െ"ാ Sി ിെ
Hി"eം െ#².
അu Eേ&ാഽ#)ാLാം ×j>ാ ?&ം $ിാിം ।
 ാefെ ൗ ാ y ാ#ി ം "Rാ ।। 433 ।।

അേaാN, Z], #ാZാs െ ീéെa`ാ& "0ി`, "ാ!ിeെK േ[ ഓKി&b¢;
ആ "ാ!ി അേeം േ"ാോbKി ാNെ"ാ0 െ`െa`ാ&ി, uി&ിh 1ിaിl.
േRം ഃ ൈ$ം ×j>ാ ?&ം $ിാിം ।
E&ം ? -

ാീം ിോ േ#േ+ #ാ:ം ।। 434 ।।

െ"ാtെa` അേSqി അs ൈ6ം #Zെ െ"ാtെa`ാeം
,ാFWാോbKി& Zേeം അF"ാ ം ,ി[െa`ാeം "0ി`,
അ[ാ .ാh W& Sാ&ി, എtാി"േ!eം S .ം Fാിl.
ി%& 'ാ4ീ ? Ò ീ>ാ E&േ  ? ।
Fാ

F?&ാÜ ാ ി േ# ?&ി'ാം ।। 435।।

"ാ!ീേി #Zെ^ Sി ിേeം Zെ^1ിേeം o,ിlെ"ാ0 #Zി"േ& Fാി
അ1ിംWീ ാ& അ`,ാ6ോbKി H\.
ാ ാേ=ാൌ ?&Eെ&ൗ
0.േ >ം ~ം#ം $ി~ം#ം ?

ാ¹ ।
$ിRി ।। 436।।

“ഇ1ാ ി9ിEKി[ാ&ി #Z Zwാ എാh {ി&ാ&ി െ"ാ െa};
6i&ാ&ിെ e@ാ2 &ാിh  ,ാÀ[!ാ& ÀംWേeം ിÀംWേeം
ി9ിEKി ിo,ിാHാ2ം.
ഋRി"ാ? ।। 437 ।। ഋqി H\:
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ാാ$ീൌ ോ ×j>ാ ?&Eെ&ൗ

?&E&)ഃ = ?&E&)ം.
ാ-ൌ ।

ഉാ? 'ാ4ീം '4ാീ 44ിം ?&ി'ാ ?ഃ ।। 438 ।।

അ9 ം ം!"ാ ി.ി&ാ& #Zി"ാW1ി ആ  ,ാs wാ ാ&
#Z Zwാെ െ"ാ െa` ാ&ി "0ി`, "ാ!ിേ&ാK ോ, ാ& ാ"െ
ഇF"ാ ം അE!ിെ².
8ാp&ം ? E&ം ? Ò ീ>ാ >Eാ ാ ।
?ാEേ&ി ോ േ4ാേ' ാാ േീ #ിRി ।।ഓം।। 439।।

“W1ി &ാെ1ാE "ാ .ാh #Zേeം Zേeം o,ിlെ"ാ0 ഇിെK
3ോ, അ[ാ .ാh ോ"ിh #ാ Zാ എ3 F6ി@െa` േി&ാ&ി Wിം.
ഇി ീ ാ'േ&nാേ ാÃിേ' $>\േ േീ ാ ാേ



?&E&േ)ാ $ാ േ ാഽ)ാഃ ।।

#Z Z7ം എ ഏIാ@ാ&ം 6ാRം.
അÇി@ാേ& ോ"ഃ 25. ആി1ഃ ോ"ാഃ 344
അÇി@ാേ& ാഃ 27. ആി1ഃ ാഃ 439.
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അjേ ാഽ.ാം:

1wീ+)ം= 1wീ+)ം.

।। അjേ ാഽ.ാഃ ।।
ഓം അ"ാം '"ാം ിാ@ീം
അി ാി#ിാKാം àൈ

ാാøwാ?ാ ;ാം।

ിേ ി#ാേ #ാ$ീം।।

Ôഓം’ ഋRി"ാ? ।। 440 ।। ഋqി H\ഃ
?േ& ? $ി േ ൈേ Eേ& ? ി$ിാിേ ।
wേ4V ? ൈേ$V @ിേR>-േ>ഃ ।। 441 ।।
ഃ േ'ാാ)ീ$േ?ാഃ ~ം#ഃ Fാാ ।
ഉോ ം oൈ$ാ$ാം ൈാ$ാ ാിേ

।। 442।।

#Z] എ അs ] ,ി[െab"eം, Z] 1ിaി[െab"eം അ6ംMA!ാ&
ൈ6AN ആ6"ം Sിaി[െab"eം െ#)േaാ! അ1ിF1ാോbKി&ാ&ി
അs wാ ഈSi ാ& ÀംWാs ] േ"ാി അ7ിാ& ോb Kി&ാ&ി
അs wാ േ#1ാ& എtാ ൈ6ANം (േിേ&ാb) e@ം െ#k1ി
1/ാHാ21ിാ&ി ഇF"ാ ം ആ¸ാിl.
അ owൈ4ൈാഃ Rീി"ാ0)ാഃ ।
'ംZ$ാം ?:ീി<ിrാõ >wൈ4Kാഃ ।। 443 ।।

“ഇേaാN 6@ാe7wാ ാ&ി അs wാ ഏ ാ േEം, എtാ
#J ംaK"േ!ാbKി 2ംÕ[െ!3 HeEെK എ ിാpം അ EെK
ൈ6A!ാ Ã¥െa` ാ&ി _HെaKെ`.”
േ'ാmിീാി ^ാ-ാാം q4ാ$ി ൈ ।
ം q4ാ$ി െ)ൗ¿ാാം $ിcõ

ാാ ।। 444 ।।

“”േ"ാKിീ/wാ എ3 േേ ാbKി& അs wാEെK `AN അJം,
öംSwാEെK `A! Üം, എെ^ ആ¸F"ാ ം &ാ%&ാ[െ`.
'ാ4'ാ ൌാ െ ൗാഃ 'ാ4ിേ'ാ;uാ-ാഃ ।
0.ാ ാ $ിാõ ആാ >ിാ

।।445 ।।
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“"ാ"wാെ  േേ ാbKി&Eം Qിെ^ ംSwാEം െ^ ംSിh
ിEം അF"ാ ം1െ "ാ"eെK _%wാEാ& അs wാ  എെ^ "dF"ാ ം
േിh e@ിാ&ി േ0 ഒE[ോbKി& ാ&ി _HെaKെ`.”
ഇാാാ-ിഃ ~ംേ#ാ ൈ#ാ$ഃ ।
$ി+ ാ

ാൈ$ ൈw#ിKഃ ।। 446 ।।

ഇF"ാ ം ആ¸ാിേSqം W&n ാ¸േ&ാbKി&ാ& ÀംW എ അs ാാ,
അ6ംMA!ാ& ,ാൈ66,ÝA!ാ Ã¥െa`ാ&ി ി ിl.
ആാ\ം ?&ി'ാ ×j>ാ ൈ{$ ി#ീRം ।
+ാ>ൈ$ഃ Uാ ാ )ീ

$ാ\ം ।। 447 ।।

അ1ിW&n ാ& ആ ¹ംWൈ6െ E1ാ&ി "0ി` #Zി"ാേി
Ƭാെ.ാി"െ!െ[ാ0 uിം ആ"ാSി3ം ഇK&ിpy FേSെtാം  ിaിl.
ഃ ിംേ ാ

ാ$ാ ീ Wാ[ ।

¨Àാ>േ$$ ാ<ാാ$ംwി'ാ േ?ാÞം 9 ।। 448 ।।

േ, ാാേ! അേaാN 6ിം,ം ഏ¥ം p1ാ& Îെ െ#²; േിeം
.ിാംെ"ാ0 ആ 6ിം,ാെ cിaിl.
)z+ാിം ¨Àാ$ാം $ാാUിി§Eാ ।
$ി$ാൈ#ീRൈഃ 'ാ3ീ +ിേ  ി;ാിാ$$ാ ।। 449 ।।

Ƭാ.ിെ^eം 6ിം,ിെ^eം .ിeേKeം W&n A!ാ& S¼Aേ!ാbKി "ാ!ി ി!
ാേ&ാbKി&!ാ&ി S¼Aെ!െ[ാ ിHെa` ിßWാAേ!ാbKി&!ാ&ി ി&ിl.
[“ിാ ാWാം േ”’ എ *%F"ാ ം ’ിംേ’ എ ’ി’ 7ാJി3 ആ-േം
ഇിെK ആqFേ&ാാ23]
ം $ി$ാE ൈൈൈ$%:ിം ।
േീ ിം ;uാ 'ാ3ീ ോൈRഃ ിാിാഃ ।। 450 ।।

ആ S¼െ േ"`ി` േ"ാോbKി& ാ& അs ൈ6A!ാh അം{ി"eം
6ിം,ം അF"ാ ം "ാ!ിeം ാpി[ിpം Ã¥െa}.
ഏ8ി<\േ f ി$ാാ ->ിRാം ।
#ാാ ിം ാ$ാ ിീw4ാ$>ിാഃ ।। 451 ।।
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േ! ി\$ാം േu¬ ? 1ഃ ।
ീേേ#ാ ി$ിD  Oൈ%&ി'ാം 0ഃ ।। 452।।

അtേ&ാ ാാേ! ഈ ®`ിh അs wാEെK ാSിാ&ി}ം േwാEെK
അWി@ി[ാ&ി}ം അ1ി ാ~ോbം {ോbം Kി& ാ& ാാിേ^eം,
ിÍിേ^eം അJോെ1െ ഇേ^eം S+ി"N S ീ A!ിhി3 ആിWി, ആ
ാി"8െK Aേ!ാbKി #Zി"ാേിെ& Fാിl.
 േ Oം uാ fRാ $ം ।
>േ

ി c1-ാേ$ാ> ാൌ ।। 453 ।।

ഏJ േ] ഏJ 6iോ, ആW .A8ം ാ,ം എF"ാ ോ, അF"ാ ം
ഉy1ാ& 1െ ആ S+ി അs wാേ ാK e@ിാ& എെyി.
ം01ി ാ$ാേ¼ ാ@A=' &ðഃ ।
ആാാ ഃ 1ിാീ ാ#ി)ീേ ।। 454 ।।

അ &AN `ിെ"`ി& ിാി ാേ&ാbം ാ%ോbം Kി&!ാ&ി
എി&!ാ& ാിെ^ ആ S+ി ാ.ി എ H&െab3.
ാേ >ീ KRാ¶ëാ =ി¹4)ാിീ ।
ാ ി4ാ Fാാ ?¬ോിfRാ ।। 455 ।।

ോ& ¹ാe7െ 7 ി!ാ&ി, ,6aA!ാ2 "n.Aേ!ാbKി&!ാ&ി
#[&.ി¤!ാ&, േ,Si S+ി qWാº&ാ&ി എി.
െ'ൗ ാീ 1ി ;ാ ? àാ $ാ ।
ോ> #ാൌ ൈാ$wി'ാ ! ¶ിീ ।। 456 ।।

"/ിh േh 7 ി!ാ& s .െ^ ോbKി&!ാ& ഇ ി അം{ി"&ാ&
s .S+ി അs wാേ ാbKി e@ം െ#k1ിാ& ോ&ി ി
&ിhാ,ി ആº&ാ&ി എെyി.
ൈu ൈീ 1ി "ോി ംിാ ।
§? ാാåy

;ാഽ#ാൌ ।। 457 ।।

അF"ാ ം1െ ിÍിെ 6ം{¾ി S+ി ൈ""!ിh SംMം, #~ം,, ിt, ാN
ഇ"േ!ാbKി&!ാ& EÂെ^ "!ിh ഇ ി!ാ&ി അb¢3.
ാാ

:4ം ¶ം ാ wി¥ോ

േഃ ।
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1ിഃ ാാൌ = ാാ ീം wി¥ീ zം ।। 458 ।।

ിÏാ& &¸*" ിെ^ ആµ1ിെ& ,ി ിÍിെ^ &ാെ1ാES+ിേ&ാ
ആ S+ിeം ആ 6&ം  ാ,6iെ 7 ി!ാ&ി 3.
$ാിം ീ Yിം  wി¥ീ ×ം nഃ ।
Fാാ = mാേ@@ി$@=ം ിഃ ।। 459।।

ആ e@ിh ï¾േ ാA8െK 2K&hെ"ാ0 #ി1Hി&
 %6B,Aേ!ാbKി&!ാ& ñിം,െ 6ം{¾ി S+ി ñ6ിം,ി3
Jാ&ി ി S ീ െb¢െ"ാ0 െി.
Ì ;ാ ൈuൈ¬ീ +ാേ+ാി ിാ ।
Fാാ  $$ാ uാ ;ൈu ാ ।। 460 ।।

അJോെ1െ ഇ] എF"ാ ോ അF"ാ ം1െ "/ിh ãാe7ം 7 ി!ാ&ി
ആ&ി ം "Ù"േ!ാbKി&!ാ& ഇെ 6ം{¾ി ആ S+ി ഐ ാ1ിെ^
"!ിh "&Hി&!ാ&ി എെyി.
ഃ ിK;ാ#ിീാേ$ാ േ1ി#ിഃ ।
$\ാ -ാഃ ീÈം

Fീാഽഽ

?&ി'ാം ।। 461 ।।

ആ 6&ം ആ ാാി"!ാ& േS+ി"!ാh Ã¥െa`ാ& േ,Si ] “എെ^
Fീ1ിേ&ാbKി േിh അs wാ ,ി[െaKേ” െ&3 #Zി"ാേിേ&ാK
അE!ിെ#².
ോ േീീാ ി$ിDാ\ാി#ീRാ ।
?&ി'ാ 1ി¼ാ ിാ$ി$ാി$ീ ।। 462 ।।

അ9 ം ഏ¥ം W&n &ാ& അ1ി ൗ&ാ& Ã y അ6ംMം ÊാA8െK
S¼ോbKി&!ാ& #Zി"ാS+ി േിeെK S ീ ിhി3ം ആിWിl.
ാ ?ാ

Â¿+mി4 ീാ$ ാ+ിാ ।

© ;>ം c # $9 ാ>ം ~ം#$ി~ം#ോഃ ।। 463 ।।

ആ ാpം &ി[െaKാ!ാ& ആ #Zി"ാS+ിeം െ#5ി Kേ&ാbKി&ാ&
 േSi ോK “Wാെ! അA 1ാ&ി` ÀംWിÀംWwാEെK 6ീെ Fാിാpം”
എ H\.
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 ി ~ം#ം $ി~ം#ം ? ാ$ാി oിൌ ।
േ ?ാേ$ ാ$ാ;= 0.ാ Eിാഃ ।। 464 ।।

“അ1ാ,nാ ി"!ാ& അs wാ ാ& ÀംWോbം ിÀംWോbം അിെK e@ിാ&
ി ി ാ&ി &ാെ1ാE അ ാ& അs wാEേ0ാ അേ ാbം Wാ]
H¤ാpം.”
ൈ=േ4ാ' ിേ¬ാ 4#ാം ോഃ õ

ി¡+ഃ ।

àം Fാ ാാ4ം ി +ീി: ിcu ।। 465 ।।

“ീോbKി&ി ി1ി ഇ£ി എnിh ിAN ാ1ാ!െ Fാിാpം; േേ]
B3 ോ"Aെ! Wി[െ`; േwാ  ,ിിെ W ി ാ& Wി[െ`.
w4ാേ4ാu േ?e#േ\ാ 0.'ാS9Rിഃ ।
ാ c µõ cിാഃ ിിേ$ ഃ ।। 466 ।।

“ിAN "k[ിെ^ െ"ാിിം e@ിാo,ി ാേ.ാ?
അF"ാ ാെ.ാh, ാpം; എെ^ ÊാAN ിA8െK ാം6ംെ"ാ0
zRിെaKെ`.”
ോ $ി0ോ ൌേ$ ാ ോ ിഃ >ം ।
ി©ീി േ4ാേ'ഽ8ിം;ഃ ാ ാി ാ ാ ।। 467 ।।

&ാെ1ാ േ,Jാ&ി` ആ േി&ാh 1ാാ& 1െ Sി] 1WാോbKി
ിേ&ാി[െa}ോ അJ േ,Jാ&ി` ആ #Zി"ാേി ഈ ോ"ിh Sി 1ി എ
F6ി@ിെ& Fാിl.
േഽി >ാ േ?ാ ോഃ ാാം

ാ-ാഃ ।

അ RാUിാ +E= 'ാാ$ീ ിാ ।। 468 ।।

ആ ¹ംWാി ,ാs wാEം  േSi ാh H&െa` #Zി"eെK ാ[ിെ േ"`ി`
േ"ാാh ിH&െa` ാ&ി ആ േി &ാെ1ാEി[ിh ഇEിE3ോ അിെK[
ിl.
ഃ Fu േ ാേ¼ 1!jിKjി#ിഃ ।
V".ാ Rാ;ാം േീ

ാഃ ।। 469।।
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അേaാN ÀംWാs wാ, @ിി ി േ"ാോbKി& ാ&ി, ആം1െ ആ
േിeെK ഉ ി] {േ.A8േKeം േp"8േKeം 29A8േKeം ാ ി"െ!െ[ാ0
qിl.
ാ ? ാ$9 F ിാ

wാാ]41ി>)

।

?ിേc 4ീ4ാഽഽCാ)zEi9ൈേ V#ിഃ ।। 470 ।।

ആ േി അ ാh Fേ&ാി[െa` ആ S Aേ!eം Àം, േh, േ"ാKാി ഇ"േ!eം
S¼ോbKി& ിtിhി അ&[െa` ,ാ{ാ.Aെ!െ[ാ0 ിî&ാ6ം
Hിl"!\.
ാ¼;uാ 'ാ3ീ ¹4ാിാിാ

।

m>ാ§ ോuിാം%ാ$ാ$9 qoീ ?Lാ ।। 471 ।।

അേaാN അJോെ1െ "ാ!ി #ിെ ¹ാe7ംെ"ാ ി![െa` ാeം
MKiാംെ"ാ0 #1െa` ാeം ആ[ിെ[ാ0 ആ േിeെK ]ി 6 ിl.
' &ð+4ാേ@ ീാ

ൌ+ഃ ।

ാീ ?ാ'ോcã$9 േ$ േ$ 8 )ാി ।। 472 ।।

S+ിeം ഏJ ി[ിhKി േിh 6 ിlോ അിKിെK "Zpിhി3
ംെ"ാ േFാ .ം െ#² ീ/ിtാ ാeം ഓിtാ ാeം ആ[ി.
ാേ >ീ =ി¹േ4$ uാ ?േ ൈീ ।
ൈാý¨ാ$ െ'ൗ ാീ uാ 1ാഽിേ'ാ$ാ ।। 473 ।।

േ,Si ിS+ി ¹ാe7ംെ"ാം ിÍS+ി #~ാe7ംെ"ാം ഏ¥ം
േ"ാോbKി&!ാ& s .S+ി ോe7ംെ"ാം അs wാെ ിo,ിl.
ഐ¬ീ q4ിാേ$ ോ ൈാ$ാഃ ।
േ:ിാിാഃ u>ാം ")ിൌ¨FRിഃ ।। 474।।

ഇS+ിeെK ãാe7ംെ"ാy ആ®ാ1ം ിിം അ6ംMം ൈ1wാEം
ാwാEം ി![െa` ാ&ി 7ാ 7ാ &ാ& +െ F,ിaിlെ"ാ0 uി&ിh
1ിl.
:&F ാി)>;ാ ംÁാ¼@@ഃ ।
ാാ L $ം%േ ? ിാിാഃ ।। 475 ।।
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ാ ാ,Bി&ാ Mംെ"ാy അKിിിം 7iം6ി[െa`Eം ം´A8െK
അoANെ"ാ0 "ീHെa` ാHിKോbKി&Eം #~ാe7ംെ"ാ0 ി![െa`Eം
1ിl.
$ൈിാിാം%ാ$ാ

#@\ീ

ാ-ാ

।

$ാിം ീ ??ാാെ+ൗ $ാാUÃി ംwാ ।। 476 ।।

 6ിം,S+ി MAെ!െ[ാ0 "ീHി ി![െa` #ി ,ാs wാെ
W ി!ാ&ി S¼ംെ"ാ0 ിHെa` ി"േ!ാbം ആ"ാSോbം Kി&!ാ&ി
e@uി&ി 6 ിl.
?&ാÜ ാൈ-ാഃ ി©#ി©Rിാഃ ।
േ:ഃ uിാം ിാം;ാം%ാാu ാ ാ ।। 477 ।।

അs wാ േ®ാ ാ& അ`,ാ6Aെ!െ[ാ0 Sി 1ി&ാh B£ിaി[െa` ാeം
ി![െa` ാeം uി&ിh 1ിl; ഉKെ1െ ആ േി അെ W ിl.
ഇി ാØ ം 6.ം \ം

ാ-ാ ।

×j>ാഽ#ാൈ>ിിൈ)േ$~ോിൈ$ി'ാഃ ।।478।।

ഇF"ാ ം ി7ിpy eേ@ാാ&Aെ!െ[ാ0 ,ാs wാെ cി േ"ാി
ാ¬.െ "0ി` അs ൈ6AN ഓKിേaാ&ി.
4ാ$ാ$9 ×j>ാ ൈാ$9 ാµ ാMിാ
ോ> #ാൌ 6േ.ാ 1wീേ+ാ

।

ാ-ഃ ।। 479 ।।

+{ീ] എ ,ാs ], അs wാെ ാ¬.A!ാh ീÂിaി[െa` ാeം
ഓKിേaാ21ിh 1ാd/ y ാeം "0, േ"ാിാ&, e@ിാ& അb¢.
1wിôാ fെ ൗ  ീഃ ।
Eaി േ ി$ാം aF ാ;ാ-ഃ ।। 480 ।।

ഈ +{ീെ^ േ,ിhി േ#ാ ¢yി uി&ി ീ ഉKെ1െ
അെേaാെey ഒE ,ാs ] uി&ിhി ഉËി3.
00േ)  ാാിി¬1ാ

ാ-ഃ ।

%¬ീ >േÌ 1wീ+ ാ9 ।। 481 ।।

ആ +{ീ,ാs  "/ിh  7 ിlംെ"ാ0 ഐിേ&ാbKി e@ംെ#²;
അ1ിാh, ആ ഇS+ിeം 1െ^ ãാe7ംെ"ാ0 +{ീെ 1ാÂിl.
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q4ിേ$ാ ാ~ w -ാ ോിം ।
EL5;ോ ോ)ാ;Oാ;aാ ാഃ ।। 482।।

ãാe7ംെ"ാ0 1ാÂി1ാ& അnhി, 11 .ം !െ േ#ാ Ýിl. ആ
േSാ.ി1ിhി അെ^ ോbKി& ാ& അെേaാെ  ാ~ y ാ&
േ&ാ@ാ[! ൊAി.
ാ\ഃ ിാ; ീാg1wി,ഃ ।
ാ\ഃ n"Rാ +ാാ;>ീrw4ി ാഃ ।। 483 ।।

അെ^ S ീ ിhി, എ%"0 േ#ാ ¢yി"N 1ിlോ, അ%"0,
അെേaാെ ീ/ോbം ി~ോbം Kി& ാ& _Eqwാ  ആിWിl.
േ ?ാി 00Ç;= n"Rാ 1ം#ാഃ ।
 ം ാØ#ി¼ ാാി#ീRം ।। 484।।

ആ 6&ം +ിhി3ം ഉËി ാ& ആ _EqwാEം ാ¬.Aേ!ാbKി
അ1ÄoA!ാ& SxA8െK 1ം ിിം അ1ിW&n ാ2ംfം e@ം െ#².
n$% Ìാേ$ @  ിോ ാ ।
ാ

1ം n"Rാ;ോ +ാാഃ  ഃ ।। 485 ।।

ിെeം ãാ1ാh ഈ +{ീെ^ Sി  Hിേ¥6&ം, േ#ാ F,ിl; ആ
+Fാ,ിhി അ6ംMം _Eqwാ ഉ1 ാ&ി.
ൈീ  േ ൈ?$ം ?ോ#ി+¨ാ$

।

ാ ാാ ാ ഐ¬ീ  -േ>ം ।। 486 ।।

e@ി ിÍS+ിeം ഈ +{ീെ #~ാe7ംെ"ാ0 ഊേ[ാെK ,ിl.
ഇ°S+ി ആ അs േെ െ"ാ0 1ാÂിl.
ൈീ?#ി< ")ിാം#ൈഃ ।
 ോ + >ാം aF ാൈ

ാ-ൈഃ ।।487 ।।

ൈáിeെK #~ാe7ംെ"ാ0 Hിേdി[െa` അെ^ +Fാ,ിhി3
6ംWി ാ&ി അെേaാെey ാ& ,ാs wാെ െ[ാ0 Wം
ആ&ി [.[ാ&ി ാി[െa}.
1ാ +¨ാ$ െ'ൗ ാീ ാാ ീ ? uാഽി$ാ ।
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1wീ+)ം= 1wീ+)ം.

ാ-ം ।। 488 ।।

2ാ S+ി േhെ"ാം  ാ,S+ി ാNെ[ാം, േ,Si S+ി ¹ംെ"ാം
+{ീെ ,ാs െ 1ാÂിl.
 ?ാി ാ ൈഃ o ഏാ $9 u'9 ।
ാ-ഃ ।। 489 ।।

ാµഃ േ'ാ ാിേjാ 1wീേ+ാ

ആ +{ീ എ ,ാs ാ& ൈ1ം േ"ാോbKി&ാ&ി` െ"ാ0
എtാ ാ¬[േ!eം േെH േെH F, ിl.
ാ  w)ാ 1ി¹4ാി#ി¡ി ।
ാ ോ ൈ 1ൗ¨േ;$ാJോഽ-ാഃ ।। 490 ।।

േh ¹ം 1ാ&&ാ  F"ാ ിh 1ാÂി[െa` അെ^ &ാെ1ാE
+6B,ം 1ിlോ, അJിിം അ6ംMം അs wാ ഉ0ാ&ി.
ൈ%ാ-ാñ'9 ംfൈ-ൈഃ '4ം + 9 ।
ാ ാീLോ ോ # ാ+E"L ം ।। 491 ।।

+{ീെ^ +ിhി30ാ& ആ അs wാെ െ[ാ1െ ¢ ം
ാി[െa`1ാ& 1ീ3; അJിിം േwാ അ1ി&ാ& W&െ Fാിl.
ാ$9 ിRÃാ$9 -ാ$9 ×j>ാ ?&ി'ാ Fാ

>ാ ।

ഉാ? 'ാ4ീം ?ാEേ& ി;ീÃം $ം q" ।। 492 ।।

#Zി"ാേി ആ േwാെ ിqാോbKി& ാ& "0ി`,
e@േോbKി&!ാ& “അtേ&ാ #ാ േZ! Mെ ിmാ y1ാ[ി െ#)ാpം.”
എ "ാ!ിേിേ&ാK അE!ിെ².
c ാംfാ$9 1wിÄ$9

ാ-ാ$9 ।

1wിേ,ാഃ Fീc >ം േ=ാേ$$ േ ിാ ।। 493 ।।

“ീ എെ^ ആe7േ¥ ഉ0ാ2 +{ി[!ാ2 ,ാs wാെ ,
+{ിിhി31െ ഈ ിmീf Mംെ"ാ0 േോbKി o,ിാpം.
#@\ീ ? േ a<ാÆ ാ-ാ ।
ഏേ R @ം ൈഃ @ീോ

ിRി ।। 494 ।।
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“അnhി3Ëി ാ& ,ാs wാെ W ി!ാ&ി`, e@ി
6 ിാpം; ഈ +{ീ ഇF"ാ ം +ം &ിാ&ി ാSെ Fാിം.
#@ ാാ;>ാ േ?ാ¼ാ $ േ?ാa{\ി ?ാേ ।
ഇ1>ാ ാം ോ േീ ¹േ4$ാ#ി+¨ാ$ ം ।। 495।।

“ിാh േ®ാ wാ ാ& അs wാ W ി[െa` ാ&ാh േെH ഉ0ാ2"&ിt”;
#Zി"ാേി ആ "ാ!ിേ&ാK ഇF"ാ ം അE!ി&േSqം ഉKെ ആ +{ീെ
¹ംെ"ാ0 1ാÂിl.
Eേ$ 'ാ3ീ +Òേ

1wീ+ ോിം ।। 496।।

ോഽാാ+¨ാ$ാu ാ = ?&ി'ാം ।

“"ാ!ി Mംെ"ാ0 +{ീെ^ +േ 2Kിl; ആ 6&ം അ1ിാh, ഉKെ ഈ
+{ീ] െ"ാ0 #Zി"െ& 1ാÂിl.”
$ ?ാാ േ$ാം ?േ ാാോഽTി'ാ ി ।। 497।।
ാ  േ ാ w -ാ ോിം।

ാ®ാ1ം േി[ 6idംോpം േേ& ഉ0ാ[ി&ിt; േെ Hി
#Zി"ാSxാ,1ാ& +{ീെ^ S ീ ിnhി !െ േ#ാ ഒ2"eം െ#².
;;>േ= ?ാE&ാ Nീcി ।। 498।।
Eേ Ee ാ േഽാ 1ാാÆ ാ-ാഃ ।
ാം%ാാu ?ാE&ാ ൌ  ? ോിം ।। 499।।

ആ േSാ.ി1െ #ാ Zാേി Mംെ"ാ0 എിെK ീോ അിെKിെtാം o,ിl;
+{ീെ^ േSാ.ി11ംെ"ാ0 &ാെ1ാE ,ാs wാ ഈ #ാ ZeെK
Mിh ഉËിlോ അെ െ&tാം #ാ Zാേി W ിl"!\ഃ ആ +{ീെ^
+െ ാം െ#eം െ#².
േീ ¹േ4$ േÌ wാൈി#ിßjി#ിഃ ।
+¨ാ$ 1wീ+ം ം ?ാE&ാീോിം ।। 500।।

#Zി"ാേി ¹ാe7ംെ"ാം ãാe7ംെ"ാം S ANെ"ാം
MAെ!െ[ാം 29Aെ!െ[ാം #ാ Z&ാ ാംെ#/െa` േ#ാ േ&ാbKി&
ആ +{ീെ ,ിl.
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 ാ

ീFിേ  ം¨ ാ ഃ ।

$ീ1%

ീാ4 1wീേ+ാ

1wീ+)ം= 1wീ+)ം.

ാ-ഃ ।। 501 ।।

േ, ാാേ! ആ +{ീ] എ ,ാs ] ആe76B,A!ാh ഏ¥ം
1ാÂി[െa`ാ&ി ിേÆqം Sിി ി +ോbKി&ാ&ി uി1ിh
1ിl.
േ;

R :4 ാn ിാ Y ।

േRാം ാØ ോ +ാോ $$ാñ§ ോ.ഃ ।।ഓം।। 502।।

േ, ാാേ! ആ േwാ 1øം Jിtാ 6േ9ാqെ Fാിl; ആ +{ീ]
,ി[െa`േaാN ാ¬6B,ം E7ി ാംെ"ാ ംWി1ാ&ി ñം െ#².
ഇി ീ ാ'േ&nാേ ാÃിേ' $>\േ േീ ാ ാേ



1wീ+േ)ാ $ാ അjേ ാഽ)ാഃ ।।

+{ീ7ം എ എ`ാ@ാ&ം 6ാRം ।।
അÇി@ാേ& ോ"ഃ 61. ആി1ഃ ോ"ാഃ 405
അÇി@ാേ& ാഃ 63. ആി1ഃ ാഃ 502.
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।। അu $േ ാഽ)ാഃ ।।
)ാ$ം
ഓം w^''ാ^$$ി#ം "?ിാ@ ാ4ാം
ാാøൌ ? ാം $ി+wാൈ&ഃ।
wി¥ാ ിô'4ാ#ം =ിേ$=.ാംwിേ' $ിം nാാ ി।।
Ôഓം’ ാേ+ാാ? ।। 503।। ാാ H\ഃ
ി?ി= ി ാാം # 
ോ%ി ാ ാ

#ാ

।

ം 1wീ+)ാിം ।। 504 ।।

അtേ&ാ Wാേ! Wാാ എിേ0ി, +{ീ7െ 6ം{¾ി
ആY/ാ& ഈ േിeെK # ി%ാ,ാ-ം H&െa}.
fേ%cാ  ം ോ:ം 1wീേ+ $ിാിേ ।
?'ാ ~ംേ#ാ a' $ി~ം#%ാിേ'ാ$ഃ ।। 505।।

+{ീ] ,ി[െa`േaാN ഏ¥ം േ"ാോbKി&ാ& ÀംWം, ിÀംWം
&ാെ1ാE "vം െ#²ോ അ1ിെെ&tാം, Ƭാ] േ"N1ി അ1ി&ാ&ി
ആo,ി3.
ഋRി"ാ? ।।506 ।। ഋqി H\ഃ
?'ാ േ'ാ :4ം 1wീേ+ $ിാിേ ।
~ം#ാ-ോ $ി~ം#%

േR>േ$V ?ാ േ ।। 506 ।।

e@ിh +{ീ] ,ി[െa`േSqം, yEം ,ി[െa`േaാN ÀംWാs ം
ിÀംWം Jിtാ1ാ& േ"ാെ "െ[ാ.
$ ാ$ം

ാൈ$ം ിേ4ാ'ാ RE>

।

അ#)ാ<ി~ംേ#ാഽu Eാ-േ$ാ ।। 507 ।।
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ിÀംW െ"ാtെab1ാ& p1ാ& ൈ6െ "0ി`, േ"ാെ ,ിാ&ി,
F7ാെa` അs ൈ6െ ംKി േ ിെ`1ി¢.
ാ¼;uാ േ ാ>ോ%
,െjൗnmാഃ 6.ാ

ാ-ാഃ ।

õം േീEാ0ഃ ।। 509।।

അെ^ ]ിpം _H"ിpം അJോെ1െ ഇESA!ിpം ,ാs wാ
േ"ാോbKി& ാ&ി Ã"െ! "Kിlെ"ാ0 േിെ& ,ി1ിാ&ി അb¢.
ആ+ ാ

ാീഃ ~ംേ#ാഽി >wൈ4>!ഃ ।

$ി õം ?&ി'ാം േ'ാാaW>ാ 0.ം : ാµ#ിഃ ।। 510 ।।

അ1ി ാ~ി&ാ& ÀംWം 1െ^ ൈ6A!ാh  ി1ാ&ി, 6Rാ¬[േ!ാbKി
e@ം െ#), ആ 6&ം േ"ാം ിിം #Zി"െ& ിo,ി1ിാ& അb¢.
ോ 0. ീാീേMാ ~ം#$ി~ം#ോഃ ।
R ീോ¼ം േ ¨ോി Rോഃ ।। 511 ।।

ആ 6&ം  േ®A!ിh ിെോെ S ിെ& ൊIി ാ&
ÀംWിÀംWwാ[ േിേ&ാbKി ഏ¥ം േ®ാ ാ& e@ം ഉ0ാ&ി.
?ിേcാ;ാJാം;ാ#ാം ?&ി'ാ >ോa'ൈഃ ।
ാാ ാ ?ാ§േ V െ ൗൈ¨-േ>ൌ ।। 512 ।।

അ ാ എ/െa` {ാ.Aെ!, േി 1െ^ S ി" Aെ!െ[ാ0 േÛിl; 
അsേ Si wാെ eം അംA!ി ആe76B,ANെ"ാ0 1ാÂി"eം െ#².
$ി~ംേ#ാ $ിിം y ം ? ?ാാ -F#ം ।
അാ®¯ി ിം ം ോ ാ $EL ം ।। 513 ।।

ിÀംW] Bey ാ8ം t F"ാS y  ി#eം എb¢െ"ാ0 േിeെK ോ&
ാ,ാ& 6ിം,െ B@ാി െ`ി.
ാിേ ാ േ$ േീ ±േFാിEL ം ।
$ി~ം#ാ~ ?ിേc ? ?ാj?¬'ം ।। 514।।

ാ,ാ& 6ിം,ം 1ാÂി[െa`േaാN #Zി"ാേി "ി&âെ"ാ0 ിÀംWെ^
ോ& ാ!ിേeം എ} #aHേ&ാbKി&  ി#േ&eം േിh േÛിl.
¦ിേ< ?ി yേ ? 1ിം ?ിേ@ ോഽ-ഃ ।
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ാ  >ി)ാ ?േ ?ോ#ിEാ ാം ।। 515।।

 ി#eം ാ8ം േÛി[െa`േaാN ആ അs  േിെ എHി\; ിÀംWെ^
േ ി}1ാ& അ1ിേeം #~ാe7ംെ"ാ0 0ാ[ി.
േ'ാാCാോ $ി~ംേ#ാഽu ¹4ം +¼ാ

ാ$ഃ ।

ആാം Ejിാേ$ േീ pാêÃ9 ।। 516।।

അേaാ! േ"ാാിാ& ിÀംWാs ] ¹ാe7െ "/ിെb Fേ&ാിl േി
േ ി}E1ാ& അ1ിേeം ിF, ംെ"ാ0ി ൊKി&ാ[ി.
ആി)ാu ാം ോഽി ?ിേ@ ?&ി'ാം Fി ।
ാി ോ =ി¹േ4$ #ി<ാ #8> ാ ാ ।। 517 ।।

ഉKെ അം െ& ÃI¥ിെ[ാ0 േിേെ എHി\. ആ eം േി&ാ
%ീ¹ംെ"ാ0 ി![െa`1ാ&ി െfിെHോെ ആീ3.
ഃ ~ ;ം  ാാ\ം ൈnം ം ।
ആ  േീ wാൌൈ¨ാ fേ4 ।। 518 ।।

അ1ിhിെ െç "/ിെbാ&ി േ ി}E ആ അs േെ, േി
S 6B,Aെ!െ[ാ0 F, ി ി¢ ീéി.
8ി<ിിേ fെ ൗ $ി~ംേ# #ീ ിേ ।
¥ാീ ം6.ഃ Fൌ ോ> ംwി'ാം ।। 519 ।।

ആ േ®ാ ാ ാ~Sാി&ാ& ിÀംW എ അ], uി&ിh 1ിേaാN ഏ¥ം
േ"ാോbKി&ാ& ¹ംWാs ], േിേ&ാK e@ം െ#k1ിാ&ി ഓKി&b¢.
 u;uാൈpÒ ീ ാ0ൈ)ഃ ।
¡ൈ+jാ#ി:ൈ4ാേRം െ#ൗ $#ഃ ।। 520 ।।

ആ
ി1ി&ിh ാºാ& അ ോe7Aെ! 7 ി&ാ&
Jിtാ&ാ& S+ിേ&Hി& എ} ൈ""െ!െ[ാ0 ആ"ാSെ  ാി
ി6ി.
 ാാ\ം  ാേ4ാ' േീ ം ാ9 ।
+ാáം ?ാി )zR%'ാാീ ഃ ം ।। 521 ।।

േിeം അb¢E1ാ& അെ "0ി` SംMെ I[ി; ഏ¥ം ,ാ& ിtിെ^
Ƭാെ.ാിേ&eം െ#².
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Uാ ാ 'qേ#ാ $ി+¨Àാ>േ$$ ? ।
 ;ൈൈ$ാ$ാം േേ+ാ)ി)ാി$ാ ।। 522 ।।

എtാ അs േ6"8േKeം േ1Ú"8െK ിാSെ െ#k1ാ& 1െ^
®0ാാംെ"ാം ി"െ!  ിaിl.
ഃ ിംേ ാ
Uാ ാ

ാ ൈഃ ।

ാ$ാൈ;ാ+ിേ#

$ം ാം ൈu ിോ  ।। 523 ।।

ആ 6&ം 6ിം,ം ആ"8െK അ1ി&ാ&  6െ "!&ി
ംWീ ÎAെ!െ[ാ0 ആ"ാSേeം uിേ&eം ¢ ി"േ!eം  ിaിl.
ഃ 'ാ3ീ Ea

$ം @ ാ ാ9 ।

'ാ#ാം <ി$ാേ$ Fാ'9 >$ാേ; ിോ ിാഃ ।। 524 ।।

അേaാN "ാ!ി ആ"ാSിോ} 21ി, uിെ& ഇEൈ""Nെ"ാം അKിl; ആ
S¼ംെ"ാ0 ആ â0ാ& S¼Aെ!tാം BKെa}.
അÜാÜ ാ ിം ി©ീ ?'ാ

।

ൈഃ ൈá-ാേ -ഃ ~ം#ഃ േ'ാം ം ൌ ।। 525।।

Sി 1ിെ& േി അ1ിW&n ാംfം അ1Äാ& അ`,ാ6െ െ#²; ആ
S¼Aെ!െ[ാ0 അs wാ bbAി; ÀംW] അ1ി&ാ& േ"ാെ "െ[ാ.
ാ

ം;ി ിേി ാ+ ാാംwി'ാ ാ ।

ാ +േ#ി ിം േൈാ'ാംിൈഃ ।।526।।

“എKാ ാ! ിh[ ിh[,” എിAെ &ാെ1ാE6&ം, േി അ!ിെ²ോ,
അേaാN, ആ"ാSിh
ി1ിെ#)ിE േwാ ാh “&ിാpം” എ
േ®ാqി[െa}.
~ംേ#$ാ  ാ 1ിE1ാ +>ാ4ാി#ീRാ ।
ആാ\ീ òി³mാ#ാ ാ $ി;ാ േ ാPാ ।। 527 ।।

ÀംWാh അb¢െ#, േ1Úെ"ാ0 അ1ി W&n ാ& &ാെ1ാE േh
എHി&െa}ോ, അJ അÞിSിMോെ േSാWേ&ാbKി േ ി}E1 േ,ാh[ാ എ
േിeെK േhെ"ാ0 ി 6ി[െa}.
ിം $ാേ$ ~ം# ാം േ4ാ'=ാ\ം ।
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$ി¨ാ$ിഃ>േ$ാ േ¨ാോ +ിാ$$ീേ ।। 528 ।।

േ, ാാേ! ÀംWെ^ 6ിം,ാംെ"ാ0 B3ോ"A8േKeം അ9Wാം ാി[െa}
W&n ാ& ഇKി I[ം അ1ിS&ി[െa}.
~ം#E1ാ$9 ാ

േീ ~ം#;aF ിാ$9 ാ

।

?ിേc >ൈ"ൈ¼ഃ ോഽu  ഃ ।। 529 ।।

ിെ ÀംWാh Fേ&ാി[െa` S Aെ! േിeം േി&ാh അ[െa` S Aെ!
ÀംWം, ൗA!ാ&ി ി 1A8െK S Aെ!െ[ാ0, Ü[.[ാeം
ആ&ി [.[ാeം Hിlീ!ി.
ഃ ാ ?&ി'ാ 6.ാ ¹േ4$ാ#ി+¨ാ$ ം ।
 ാഽ#ി ോ fെ ൗ cിോ $ിാ

।। 530 ।।

അ1ിാh ആ #Zി"ാേി േ"ാോbKി&ാ!ാ&, അെ
േ"ാോbKി&!ാ&, അെ ¹ംെ"ാ0 ഊേ[ാെK "ി, അ] അേaാN
2േ¥ാ&ി F¸&¥ uി&ിh 1ിl, ആY/ം!
ോ $ി~ം#ഃ Nാ േ?$ാ ാL'ാE'ഃ ।
ആ+¨ാ$ ൈേീം 'ാ4ീം േ'ിം uാ ।। 531 ।।

ആ 6&ം ിÀം{ േ{ാ7ം െ1!ിെ¤ീ¥, #ാെ 6ാ[ിെ[ാ0
അxA!ാh േിേ&eം "ാ!ിേ&eം 6ിം,േeം 1ാÂിl.
n$% W>ാ wാY$ാ 0ം zേ+%ഃ ।
?ാ0േ)$ ിി+8ാാ ാ ?&ി'ാം ।।532 ।।

അJ Kാെ1, ി1ിs1ാ& ആ അs ാാ, 1ിാ&ി ം ൈ""െ! (6i&െ"ാ0)
o,ി, 1ിാ&ി ം #~A!ാ േിെ& BKി.
ോ # ീ 6.ാ ാ ാLിി$ീ ।
?ിേc ാ$ി ?ാി >ൈഃ ാ'ാം% ാ$9 ।। 533।।

അേaാN അHി&െabാ] "Iി&ാ&ാ& ഃMAെ! Sിaി8ം 6േSi ിeം
ആ& #Zി"ാേി േ"ാോbKി&!ാ&ി 1െ^ {ാ.Aെ!െ[ാ0 ആ
#~Aേ!eം ആ അâ"േ!eം, ആ6"ം േÛിl.
ോ $ി~ംേ#ാ േേ $ ാ ാാ ?&ി'ാം ।
അ#)ാ ൈ

õം ൈേ$ാ ാKഃ ।। 534।।
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അ1ിാ ിÀംW െ& എb¢െ"ാ0 അs ൈ6ാ Ã¥െa`ാ&ി`
േിെ& ിo,ി1ിാ&ി ഉേ[ാെK േ ി`b¢.
ാ ഏാ~ ാം ?ിേc ?&ി'ാ ।
yേ $ ി)ാേ  ? ¹4ം  ാേ ।। 535 ।।

അ E ിh1െ െ& #Zി"ാേി Bey ാNെ"ാ0 േിh
Hിl! ഉKെ അ ¹െ "െ[ാ.
¹4 ;ം  ാാ\ം $ി~ം#

ാM$ം ।

ി ിാ) ¹േ4$ േ ാിേ.$ ?&ി'ാ ।। 536 ।।

േി േോ"ം "/ിh ¹ോbKി&ാ& േ ി`iEാ& ിÀംWെ
ഊേ[ാbKി ÃI¥ിെ&Hി¤1ാ& ¹ംെ"ാ0 ാHിKിh ി!3.
#ി<  ¹േ4$ ാ<ിഃñോഽഃ ।
ാwേ4ാ

ാീ;ിേി n"േRാ $9 ।। 537 ।।

Àംെ"ാ0 ി![െa` അെ^ ാHിKിhി അ1ി{ാാ& അ1ിീ/ാാ&
േെH ഒE] “ി"” എ3 H‘\െ"ാ0 _H¢3.
 $ിDാ ോ േീ F  >$Lഃ ।
ി%ിേc yേ $ ോഽാe¡ി ।। 538 ।।

അ9 ം #Zി"ാേി, ഉിh അ`,6ി _H¢Eാ& അെ^ Sി ിെ
ാNെ"ാ0 ’െ`ി Hിl’ അ1ിാh ഇ] uി&ിh 1ിl.
ഃ ിം %ാോ¼ം ംÁാ±Ãിോ)ാ$9।
അ-ാം;ാം;uാ 'ാ4ീ ി©ീ uാാ$9 ।। 539 ।।

അ9 ം 6ിം,ം േ®ാ ം´Aെ!െ[ാ0 Hിേdി[െa` "¢"േ!ാbKി& ാ& ആ
അs wാെ W ിl. അേaാN "ാ!ിeം Sി 1ിeം  #ി അs wാേ eം
അF"ാ ം1െ W ിl.
െ'ൗ ാീ1ി$ി#ി<ാഃ േ'?ിേ<~ ാ-ാഃ ।
ാീ DUേ$ ോേ$ാേ$ $ിാWാഃ ।। 540 ।।

#ി ,ാs wാ "ൗാ ിേിeെK േhെ"ാ0 ി![െa` ാ& Wിl, Sിl; േെH
#ി ,ാ.ിേിeെK ംെ"ാ  ിÀ@ാ[െa` 1ീÅാ ി ാµ1wാ ാ&
Wിl.
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ാേ >ീ=ി¹േ4$ #ി<ാഃ േ:;uാഽേ ।
ാാ ീ:&¨ാേ$ േ'?ി_ÃാWാ ¡ി ।। 541।।

അF"ാ ം1െ േെH #ി േ,Si ീേിeെK %ീ¹ംെ"ാ0 ി![െa` ാeം
#ി ാ ാ,ിS+ിeെK ാ&െ"ാy "Kിെ"ാ0 ൊKി&ാ[െa`ാ ാeം uി&ിh
1ിl.
&ം &ം ? ?േ ൈാ ാ$ാഃ Wാഃ ।
േÌ ൈ?¬ീ ;ാ¼ിEേ$ uാേ ।। 542 ।।

Kാെ1 അs wാ ിÍS+ി&ാh #~ംെ"ാ0 JJ0ാ[െa}; േെH #ി
ഇS+ിeെK ,mാoാh ഊ[ിh എHി&െa` ãാe7ംെ"ാ0 അF"ാ ം
"q.ം "q.ാ[െa}.
േ'?ി>ിേ$~-ാഃ േ'?ി<jാ

ാ ാ9 ।

#@ിാ%ാേ 'ാ4ീി©ീt ാ)ിൈഃ ।।ഓം।। 543 ।।

#ി അs wാ Sിl; #ി ആ ,ാe@[!ിh ി ഓKിേaാ&ി; #ി "ാ!ി,
Sി 1ി, 6ിം,ം ഇ&ാh W ി[െa}.
ഇി ീ ാ'േ&nാേ ാÃിേ' $>\േ േീ ാ ാേ



$ി~ം#േ)ാ $ാ $േ ാഽ)ാഃ ।।

ിÀംW7ം എ ഒ5ാ@ാ&ം 6ാRം ।।
അÇി@ാേ& ോ"ഃ 39. ആി1ഃ ോ"ാഃ 444
അÇി@ാേ& ാഃ 41. ആി1ഃ ാഃ 543.
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।। അu േ ാഽ)ാഃ ।।
)ാ$ം
ഉLേ

"?ിാം ി?¬òി േ$=ാം )z0ാøാ¹4ം।

ൈ ¡ൈ+% )ീം ി1ി"ാം 'ാേ >ീം ി #+ാ ി

േôേ4ാം।।

Ôഓം’ ഋRി"ാ? ।। 544 ।। ഋqി H\ഃ
$ി~ം#ം $ി ം ×j>ാ ¥ാം Fാിം ।
$ ാ$ം w4ം ൈ? ~ം#ഃ 6േ.ാഽീ>?ഃ ।। 545।।

ÀംW Fാ.Jാ& അ] ിÀംWെ, ,ി[െa`ാeം ൈ6ം
,ി[െab1ാeം "0ി`, േ~ാ7ം0ാ&ി, ഇF"ാ ം H\.
w4ാേ4േj >ം ാ േ > ാ

।

അ$ാാം w4 ാി 0.േ ാി ാ$ി$ീ ।। 546।।

&ാ& േ ! &ാെ1ാE ീ yEെK {െ ആ&ിി`ാ.േtാ ഏ¥ം
ാ y!ാ&ി e@ം െ#k1; (അ1ിാh) ീ {ംെ"ാy ം െ"ാേy0.
ോ? ।। 547 ।। േി അE!ിെ#².
ഏൈ'ാ ം + = >ിീാ 'ാ

ാാ ।

ൈാ j േr ിേ\ാ >ിfഃ ।। 548।।

േ, ! ഈ ോ"ിh Ƭാ] ഒE! ാ%ാ23; എിhി3 Wിാ& െ¥ാEN,
ആE0? ഈ എെ^ S+ി"N അിh1െ FേSി&ാ&ി "െ"ാN".”
ഃ  ;ാ;ാ േോ ാീFEാ 4ം ।
ാ ോ;െ$ൗ +Eേൈ'ാീLാംഽwി'ാ ।। 549 ।।

ആ 6&ം, ാ.ി JKAിey ആ എtാ S+ി"8ം ആ #Zി"ാേിeെK
S ീ ിh1െ &െ Fാിl; അേaാN േി ഒEി&ാ& ാ%ം ിl.
ോ? ।।550 ।। േി അE!ിെ².
അ ം ിfാ w#ിി

¶ൈാിാ ।
Page 117

േി ാ ാ

ം

േ ാഽ.ാം:

~ം#)ഃ = ~ം#)ം.

{ംം ൈൈ' ിാ ാെ+ൗ ിോ # ।। 551 ।।

ഈ e@uി&ിh Ƭാ] എെ^ ിS+ിെ"ാ0 അേ"ം Aേ!ാbKി ിിE3,
എ3y എെ1ാE ആ അ
എാh ഉ6ം, ി[െa}; ഒEN ാ%ാ&ി
e@uി&ിh Ƭാ]
ി1ിെ#k3; ൈ /െ അം{ിlെ"ാN".
ഋRി"ാ? ।। 552।। ഋqി H\:
ഃ FKേ 0.ം ോഃ ~ം# േ?ാ#ോഃ ।
ാം oോ$ാ -ാാം ? ാ"ാം।। 553।।

അ9 ം എtാ േwാEം അs wാEം ോ[ിെ[ാ0ി ി[െ1െ േിം ÀംWം
1vിh W&n ാ& e@ം ആ ംWിl.
ൈRഃ ിൈഃ ൈ ;uാഽൈ ൈ% ാ"ൈഃ ।
ോ. fefഃ >േ4ാ'#Sം ।। 554।।

S qANെ"ാം Bey SxAെ!െ[ാം W&n A!ാ&
അxAെ!െ[ാം അ ിEEം 1vിh 5ിpം അ7ി"ാ&ി 6ോ"ANം
W&െ ഉ0ാ1ാe e@ം Wിl.
ിാ$ ാി ോ EEേ? ാ$uാംwി'ാ ।
w#^ ാ$ി ൈേ¬;aFീ¨ാ'µ#ിഃ ।। 555।।

അ9 ം േി ിA!ാ& അxAെ! അ6ംMം Fേ&ാിl; &ാെ1ാE അെ& ÀംW]
അeെK ാSെ െ#k F1xAെ!െ[ാ0 Hിl.
E1ാ$ി േ$ ?ാ ാി ിാ$ി േ >ീ ।
w#^ 4ീ4ൈോ¼Sാോpാാി#ിഃ ।। 556।।

6േSi ി&ാെ` ÀംWാh Fേ&ാി[െa` ിA!ാ& അxAെ! ഉoാ& ônാ ം
ഉാ .ം എി1ാിെ"ാ1െ ി"F&ാ6ം Hിl.
ഃ ൈേീ ാcാ ോഽ-ഃ ।
ാി aqിാ േീ )z%ിേc േ?V#ിഃ ।। 557।।

അ1ിാh ആ ÀംWാs ] േിെ& അ6ംMം {ാ.ANെ"ാ0 Kി; ആ േിeം
അെ^ േെ േ"ാോbKി&!ാ&ി {ാ.Aെ!െ[ാ1െ ിtിെ Hിl.
¦ിേ< )zRി ൈേ¬;uാ 1ി uാേ ।
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?ിേc േീ ?േ ാ  'േ ിാം ।। 558।।

ഉKെ ÀംW] അF"ാ ം ിt Hി[െa`േaാN, േിെ എb¢. േി ഇെ^ "/ിh
7 ി അ1ിേeം #~ംെ"ാ0 േÛിl.
ഃ y Eാാ ?¬ം ? #ാz 9 ।
അ#ാLാ േീം ൈ$ാ )ിേ>ഃ ।। 559।।

അ1ിാ ൈ1wാEെK ാാി ാാ& ÀW ാ8ം F"ാSോbKി&  ി#eം
എb¢ംെ"ാ0, ആ േിeെK േെ ഓKി&b¢.
ാ ഏാ~ y ം ?ിേc ?&ി'ാ ।
)zEൈഃ ിൈwാൈ% ?ാi'ാ 4ം ।। 560।।

അ] Eേ5ാN1െ, േി േിh ിtിhി3 എ) 1ീðA!ാ&
S ANെ"ാ0, */ äി"!ാ േSാWി1ാ& ാ!ിേeം  ി#േ&eം േÛിl.
ാ>ഃ  ാ ൈ8ി<)$>ാ ിാuിഃ ।
+¼ാ

Ee ം േ¨ാ ംwി'ാ$ി)േ$ാഃ ।। 561 ।।

െ"ാtെa` 21ി "േ!ാbം Hി[െa` ിേtാbം െ"ാtെa` 6ാ ിേ&ാbംKി&ാ&ി ആ
അs ] അേaാN േിെ& െ"ാ÷ാ] &×ി W&n ാ& NKിെ& "െ[ാ.
?ിേcാ; Ee ം $ിിൈഃ ൈഃ ।
uാി ോഽ#)ാLാം EjിE  േ ാ$9 ।। 562 ।।

അb¢Eാ& ÀംWെ^ െ& 1ീðA!ാ& S Aെ!െ[ാ0 HിെHി\;
അF"ാ ിEി}ം അ] ൈ"ÃE`ി ൊ[ിaിKിlെ"ാ0 ഊേ[ാെK േിeെK േെ
ാ¤b¢.
 Ejിം ാാ ാ േ ൈnം ഃ ।
ോ;ം ?ാി ാ േീ േ4േ$ാാ9 ।। 563।।

ആ അs േ േിeെK  ിh ിെ& 1ിaിl; ആ േിeം " 1ംെ"ാ0
അേeം ാHിKിh 1ാÂിl.
4F ാാ#ി ോ $ിാ

ീേ4 ।

 ൈാ+ഃ  ാ n$േ േuാ]ിഃ ।। 564 ।।

ൈ"െ"ാy അKി 1`ി& ആ അs ാാ ി 1ിl; എnിpം ഉKെ അ]
ീം എേ.
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$ ാിഃ ।

=ാി ാ $ിാ)ാാ 00േ) േ$ ?&ി'ാ ।। 565 ।।

1h .ം േിെ&ിKിlെ"ാ0 ഉിh 21ി ആ"ാSെ Fാിlി3. ആ
6&ിpം ആ #Zി"ാേി ഒ ാ7ാ ിtാെ11െ അോbKി e@ംെ#².
$ി0.ം േ ാ ൈ%&ി'ാ ? âം ।
?:ഃ Fu ം ി.E$ിി8'ാ'ം ।। 566।।

അേaാN ആ"ാSിh അs ം, #Zി"ാേിeം ിാ ആY/െ
ഉ0ാJം അോം 1vിh `ി `ിeyJം ആ& i°ie@െ
അ1#1" ാംfം െ#².
ോ $ി0.ം -?ിം W>ാ േ$ാംwി'ാ 

।

ഉaാ ¥ാ ാ ാ ?ിേ@ )ീേ4 ।। 567 ।।

േി അോbKി !െ [ാം ിe@ം െ#), അിെKി3ം (അെ) ൊ9ി
ÃI¥ി.uി&ിh എHി\.
 @ിോ )ീം Fാ EjിE  േ ിഃ ।
അ#)ാ jാ

ാ ?&ി'ാ$ി)േ$cാ ।। 568।।

എHി&െa` ആ Õ@ി, uിെ& Fാിി` േിെ& െ"ാ÷ാy ആo,ോbKി
ിെ& ഉ&ിെ[ാ0 േി േ ി` ഓKി&b¢.
 ാാ\ം ോ േീ oൈ+േ$>ം ।
+ ാം ാാ ാ #ിL>ാ ¹േ4$ @ി ।। 569।।

േ ി}E 6" അs A8േKeം ാാാ& അെ ആ 6&ം േി ാHിh
¹ംെ"ാ0 2ി, uി&ിh ീéി.
 ാ-ഃ ാോാം േീ ¹4ാ¼ി@ഃ ।
?ാ4$9 '4ാം u>ീം ാ#ി>ീാം oാം ।। 570।।

േിeെK ¹ാoംെ"ാ0 ി![െa`ാ& ആ ÀംW] 6 AN iീ_"N ഇേ&ാbം
1Aേ!ാbKി& uി ം 2pാH ീ¥ ി¢ 1ിl.
ഃ F< ി4ം

േ 8ി$9 ാ

$ി ।

+ {>ാ ീാ $ി4ം ?ാ#<#ഃ ।। 571।।
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ആ ] െ"ാtെa`േaാN അJ ിിം F6ാ& ോ"ം ം ഏ¥ം
6i 1െ& Fാിl; ആ"ാSം ിvാ& Wിl.
ഉaാേ ¨ാഃ ോPാ േ Fാ ാംേ;  ം 0ഃ ।
ിോ ാാ ി$;uാഽഽം;= ാിേ ।। 572 ।।

5 െ"ാyിീ"േ!ാbKി& &ാെ1ാE അÀW*#"A!ാ& േ®AN ഉ0ാ&ിE3ോ,
അSാ9ാ&ി, അF"ാ ം അ] ,1ാ&േaാN ി"N േIി&ിhKി ഒ2
ആ&ിീ3.
ോ േ ാഃ േo

R$ി# ാ$ാഃ ।

wf$ി േ 8ി$9 x>ാ 44ിം +!ഃ ।। 573 ।।

അ] െ"ാtെa`േaാN,അJ 1h[ എtാ േ6B,A8ം 6േ9ാqം ിH¤
ോbKി& ാ&ി Wിl; ¾wാ  ോ, ാ2ംfം ാംെ#².
അാം;ൈuാേ$ $Y:%ാോ ാഃ ।
ഃ nാ;uാ ാാഃ -Fേ#ാഽfMിാ'ഃ ।। 574।।

അF"ാ ം1െ #ി  ാേ®ാqം െ#²; അ$Ú"8െK `Apം ñംെ#².
അF"ാ ം1െ "ാ"N sMാ&ി ീSി; ആി1] t േ1ോbKി&ാ&ി Wിl.
++>ð%ാഃ ാ\ാഃ ാ\ാ ി£+$ി>$ാഃ ।। 575।।

അÞി"! 6ൗാ&ി iിl. ി"!ിp0ാ&ിE S¼A8ം Sിl.
ഇി ീ ാ'േ&nാേ ാÃിേ' $>\േ േീ ാ ാേ

 ~ം#േ)ാ

$ാ േ ാഽ)ാഃ ।।

ÀംW7ം എ ാ@ാ&ം 6ാRം.
അÇി@ാേ& ോ"ഃ 28. ആി1ഃ ോ"ാഃ 472
അÇി@ാേ& ാഃ 32 ആി1ഃ ാഃ 575.

Page 121

േി ാ ാ

ം

ഏ'ാോ.ാം
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।। അu ഏ'ാോഽ)ാഃ ।।
)ാ$ം
wാ4ിി ിô'ിിmാം :ം q?ാ $$=01ാം।
േ8Eീം ാøാാ#ീി'ാം F#േ+ ¡േ$ീം ।।
ഋRി"ാ? ।। 576।। ഋqി H\:
ോ

േ =

ാ-േേ¬

േ¬ാഃ -ാ òിnോ ാ;ാം ।
'ാാ$ീം :ിj4ാ#ാ>ി'ാി1=ാി'ാിാാഃ ।। 577।।

േി&ാ ആ ,ാs േ] െ"ാtെa` 6&ം ഇ6,ി1 ാ&ി അÞി ]ാ&
േ]ാ, ഇം6ാ7ിJെ"ാ0 tfം F"ാSി MA!ാ2
#wാെ െ[ാ0 F"ാSിaി[െa` ി"േ!ാbKി& ാ&ി, #Zി"ാേിെ&
േxാ%ംെ#².
േി F<ാLി േ Fീ
Fീ ാ+ ോഽി4 ।
Fീ ിേ>>ി ാ ി ി>ം
> ീ>ീ േി ?ാ? ।। 578।।

S .ം FാിEെK ഃMെ Sിaി േി! ി9ിEKി F6ാിാpം; അtേ&ാ
6ോ" ി! F6ാിാpം; അtേ&ാ ീSi ി F6ാിാpം; േി!
# ാ# ANെ[tാം 6iിി&ാ& ി9ിEKി Fെ
ിാpം.
ആ)ാfാ + ;>േ 'ാ
ീ>¶േ ഃ ിാി ।
അാം >¶ിാ >ൈാാേ q4 4ം¨ീേr ।। 579 ।।
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ി9ിEKി %ിീോbKി ി3; എ "ാ .ാh ി ഒേ
ആ7ാ ാ& Wി!ാ23; ം®ിaാ] "Iി&ാ ീ/ോbKി&േ!! ി
ി!ാ& ി9ിEKി&ാh ഈ ¢ ] ോq.ം െ#/െab3.
>ം ൈീ1ി$\ീാ
ി> wീ+ം  ാി ാാ ।
ോ ിം േി  ;േ >ം ൈ F<ാ ¡ി E1ിേ :ഃ ।। 580।।

അ!¥ 7ാ .ാS+ി&ാ ി9ിEKി ിÍിെ 6ം{¾ി S+ി&ാ23;
Fിെ^ Êി"ാ .ം ഉDµം അിാS+ിeം ആ23; അtേ&ാ േി! ഈ
"ാ 6mം ോ,ി[െa`ി ി3; ി9ിEKി F6&ാ&ാh ോ"ിh
ോ "ാ .&ാ. എ3y1 F6ി@ാ.െtാ.
ിാഃ  ;ാ; േി േ#ാഃ
ിഃ  ;ാഃ '4ാ + M ।
>ൈ'ാ Uി ംwൈ9
'ാ േ Åിഃ ;ാ ോ1ിഃ ।। 581 ।।

അtേ&ാ േി! ോ"A!ിh അHി&െab&ാ& എtാം xീി.ി&ാ&
ി9ിEKിeെK അംSu1A!ാ&ി (61i mൊÉ.Aെ!െ[ാ0) ിീµ1ാ&
േWAN ാ%ാ23; ോ"Êി"%ി&ാ& ി9ിEKിെ&ാEി&ാh 1േ&ാ.
ഈ ിSiം ിH&െa`ി ി1; (അF"ാ ി ിെ[), െ¥ാിാh Ï1ി[െab"
എ1ി ിq&ാ&ി Wി!ാ"െ`, ി9ിEKിeെK േxാ%ാ& െ¥ാEെ^
ാെ[1ാ"െ` എ9?
ofാ ാ േീ ¡1ിE1ിFാി$ീ ।
>ം Åാ Åേ 'ാ ാ #õ േ ാ1ഃ ।। 582 ।।

ി9ിEKി 6u1ാ-"1െ; (എാh) 6i ം, ോ ം എിെ& Fാം
െ#k!ാ& 6É.ി.ി&ാ&ി Ï1ി[െab3 എ3y1ിാh (ƬAN
ി9ിEKിെ&a¥ിaHe&ാ&) ഏeം ഉDµ#A!ാ&ി ി9ിEKിeെK
Ï1ി[ാ&ി Wി[െ`.
o /.ി¶േ +$ ി ംിേ ।
>ാേ േി $ാാി $േ ാഽÅ േ ।। 583।।
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അtേ&ാ േി! എtാ ിെ^eം Q&ിh Õ@ി6iി.ി&ാ&ി
ി1ിെkേ!! 6i ം ോ ം എെ& 1Eേ!! അtേ&ാ ാ ാ&.ി!
ി9ിEKിാെ[ാ0 ïാ ം.
'4ാ'ാാി¶േ ിാ Fാി$ി ।
ി>ോൌ േ $ാാി $േ ാഽÅ േ ।।584।।

"ാ, "ാാ, എ3 JKAി& "ാ ിാ. ോbKി&!ാ&ി, എtാ¥ി3ം
ാHിE അ ാേWAെ! ഉ!ാെ!! Fിെ^ &ിq&ി
S+&ാ&െ!! അtേ&ാ ാ ാ&.ി! ി9ിEKി[െ[ാ0 6ïാ ം.
o ം 3 ാം േ4 ിേ oാ]ാ)ിേ' ।
േ =ംwേ' െ ൗി $ാാി $േ ാഽÅ േ ।। 585।।

6" ം!ANം ംി.ി&ാ& േി! "tാ.F&ാ& േി! എtാ
_EqാÅAേ!eം 6ാ7ിaിേ!! S .ം Fാി[[േ!! %ീേ.േ%!
6ifിHോbKി&േ!! അtാേ&ാ ാ ാ&.ി! ി9ിEKി[ ïാ ം.
ñjിിിി$ാാ$ാം 1ിfേ $ാ$ി ।
!ാേ ! േ $ാാി $േ ാഽÅ േ ।। 586 ।।

Êി ി1ി6ം,ാ AN[ S+ി&ാ& Wിി ി േി! ിേ1! 61iാി
É.AN[ാ&ാ&ി ിേ!! É.6iേ! അtേ&ാ þി! ി9ിEKി[
ïാ ം.
ാ ീ$ാLി=ാാേ ।
oാ]ി േ േി $ാാി $േ ാഽÅ േ ।। 587।।

S .ംFാി ാ& ീwാEെKeം ആാwാEെKeം
.ിh 1d &ാ&േ!!
6ിെ^eം ീÂേ& Sിaിേ!! അtേ&ാ േി! അtേ&ാ ാ ാ&.ി!
ി9ിEKി[ ïാ ം.
ം01ി ാ$േ ാീ¶)ാിി ।
െ'ൗാം#ഃ@ിേ' േി $ാാി $േ ാഽÅ േ ।। 588।।

,ം6AN `ി& ിാി
ി1ിെ#kെ!! ാ.ിോbKി&േ!!
2േSാ"ം ആe7ാeyേ!! േി! േ, ാ ാ&.ി! ി9ിEKി[ ïാ ം.
=ി¹4?¬ാ ി)േ

ാKR#ാ ി$ി ।
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ാേ >ീ>¶േ $ാാി $േ ാഽÅേ ।। 589।।

േ,Si S+ിeെK ോbKി %ി¹േeം #"േ&eം 6aAേ!eം
7 ിി ിേ!! ,ാ&ി ി qWം ാ,ാeyെ!! അtേ&ാ ,ാþി
ി9ിEKി[ ïാ ം.
àqFmKേ

ാ1ി)േഽ$േ¨ ।

െ'ൗ ാീ¶ംാേ$ $ാാി $േ ാഽÅ േ ।। 590 ।।

&ിിോbം േ"ാIിേ&ാbം Kി&േ!! ,ാ& ോe7െ 7 ിി ിെ!!
ാിtാ1േ!! s .S+ിeെK ആµ1ിേ&ാbKി
ി1ിെ#kേ!!
അtേ&ാ ാ ാ&.ി! ി9ിEKി ïാ ം.
ം? ാാ§Ò ീ ാ0േ) ।
Fീ ൈീ¶േ $ാാി $േ ാഽÅ േ ।। 591 ।।

SംMം, #~ം, , Sാ7, എീ ഉDµാe7Aെ! 7 ിി ിേ!!
ിÍS+ിeെK 6iോbKി&േ!! ി9ിEKി F6ാിാpം! അtേ&ാ ാ ാ&.ി!
ി9ിEKി[ ïാ ം.
Ò ീോ¼

ാ?േ ംേÁാ`-xേ ।

ാ ¶ിി ിേ $ാാി $േ ാഽÅ േ ।। 592 ।।

ഉoാ&ി ,ാ&ി ി #~െ 7 ിി ിേ!! േ1¥"Nെ"ാ0
ഉ&ിaിKി[െa` uിേ&ാbKി&േ!!  ാ,S+ിeെK ോbKി&െ!!
6ംേ!! അtേ&ാ ാ ാ&.ി! ി9ിEKി[ ïാ ം.
Yിം ¶േോേ¼

õം ൈാ$9 Wോേ ।

ൈ=േ4ാ'=ാ ിേ $ാാി $േ ാഽÅ േ ।। 593 ।।

W&n ാ&  6ിം,ോbKി അs wാെ െ"ാ÷1ിാ& െ#/െa`
&×ോbKി&െ!! 3ോ"A8േKeം  ിാോb Kി&േ!! അtേ&ാ
ാ ാ&.ി! ി9ിEKി[ ïാ ം.
'ിീmി$ി

ാÌ  $േ$ാ>േ4 ।

K=Fാ േ ൈ?¬ി $ാാി $േ ാഽÅ േ ।। 594।।
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"ി ീKോbKി&െ!! ,ാ& ãാe7ോbKി&െ!! ആ&ി ം "Ù"െ!െ[ാ
േSാWിെ!! %ാs െ^ Fാ.Aെ! അ, ിെ! ഇS+ി&ാeം Wിെ!!
അtേ&ാ ാ ാ&.ി! ി9ിEKി ïാ ം.
ി©ീ>¶േ
േ¨ാ¶േ

ൈ

ാwേ4 ।

ാാേ $ാാി $േ ാഽÅ േ ।। 595 ।।

Sി 1ിeെK 6iോbKി അs wാEെK ,ാ& ൈ6െ ,ിെ!!
W&n ോbKി&െ!! ,ാ& S¼ോbKി&േ! ാ ാ&.ി!
ി9ിEKി[ ïാ ം.
ംÁാ'ാ3േ$ ിോ ാ4ാിfRേ ।
?ാEേ& E& uേ$ $ാാി $േ ാഽÅ േ ।। 596 ।।

ം´"െ!െ[ാ0 W&n ാ&ി ി MോbKി&െ!! Sിേ ാാ"N
അnാ ാeyെ!! Zാs െ ിo,ിെ! ! "ാ!ി6iേ! അtേ&ാ
ാ ാ&.ി! ി9ിEKി[ ïാ ം.
45ി 4േ
ാാ=ി

ാിേ േ. njി >േ) േ ।
ാഽിേ $ാാി $േ ാഽÅ േ ।। 597 ।।

േ, þി ! അtേ&ാ ി&6iേ! ഉിq&ി.ി! ആmി"Õ@ി&ാeyേ!!
_ി&ാeyെ!! ി¬¬Rി6iേ! SാSi1&ാeyെ!! ,ാF!&െ! 6
ിം "ാ .ാeyെ!! അtേ&ാ ാ ാ&.ി! ി9ിEKി ïാ ം.
േ േ) >ി േ fി wാ¥ി ാ ി ।
$ിേ >ം Fീേേ $ാാി $േ ാഽÅേ ।। 598।।

7ാ .ാS+ി&ാeyേ!! ാേ'േ1! േേ! 61iÉ.േ! ോÉ.േ!
1ോÉ.േ! %ിÉ.ാ1ീേ1! 6േSi ി! ി9ിEKി F6ാിാpം ! അtേ&ാ
ാ ാ&.ി! ി9ിEKി[ ïാ ം.
o>¶േ േoേ o1ി $>ിേ ।
#േ# ാ ി േ$ാ േി േ േി $േ ാഽÅ േ ।। 599 ।।

6ി.ി ! 6"ിം 6iാിി&ാeyേ!! 6" S+ി"േ!ാbം Kി&േ!!
അtേ&ാ േി! ƬAെ! W&A!ിhി
ിാpം; േ,  ാW1ി! ി9ിEKി[
Çാ ം.
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ഏേL $ം ൌ ം േ4ാ?$=fRിം ।
ാ: $ഃ ofേ#ഃ 'ാാ$ി $േ ാഽÅ േ ।। 600 ।।

ി9ിEKിeെK s° ാ&ി B3 "Ù"െ!െ[ാ0 അn ി[െa`1ാ& ഈ 1ിE Mം
ƬAെ! 6" Fാ.ി"!ിhി3ം
ി[െ`; അtേ&ാ "ാ1ാ&ി ി9ിEKി[
ïാ ം.
+>ാ4ാ'ാ4 ¼ േRാ-A$ം ।
=ി¹4ം ാ: േ$ാ #ീേ#g'ാ3ി $േ ാഽÅ േ ।। 601 ।।

iാ"െ!െ[ാ0 W&n ാ& അ1ി ൗാ& എtാ അs wാേ eം ,ിം6ി1ാ&
%ി¹ം ƬAെ! W&ിhി
ി[െ`; ം!F&ാ& "ാ!ി! ി9ിEKി[
Çാ ം.
ി$;ി ൈേ+ാംി >േ$$ാUr ാ + 9 ।
ാ ¨Àാ ാ: േ$ാ േി ാേേ#ാഽ$ഃ -ാ$ി ।। 602 ।।

അtേ&ാ േി! &ാെ1ാ ാംെ"ാ0 ോ"െ  ി, അs wാEെK േ1Ú"െ!
Sിaി3ൊ, ആ .ി, ീy  _%wാെ എോെ ƬAെ!
ാA!ിhി
ി[െ`.
അ-ാt >ാS?pിേ; 'ോ>4ഃ ।
~#ാ yേ ാ #: ?&ിേ' >ാം $ാ ം ।। 603 ।।

#Zിേ"! അs wാEെK +ം േÚം ആ2 #!ി_ 0ി ിJം ി9ിEKിeെK
"/ിh F"ാSിl െ"ാ0ി ിJാ& ാ! ം!ിാെ[ാ0 Wി[െ`. ƬAN
ി9ിEKിെ& ï ി ാ& Wി3.
ോ ാ$േRാ$ ംി :jാ
"jാ : 'ാ ാ$9 '4ാ$#ീjാ ।
>ാ ാിാ$ാം $ ി<ാാം
>ാ ാിാ

ാാം Fാ\ി ।। 604।।

6േ9ാqി!ാ&ാ 6"A!ാ& ഉAേ!eം , േ"ാി!ാ&ാh എtാ
ഇA!ാ& ോ Aേ!eം ി9ിEKി ആ&ി ാ& q
ആെ3y1ിt; ി9ിEKിെ& ആ&ി ആ&ി[െab3 എ
അ െ& Fാി എ1 F6ി@ാ.െtാ.
ഏaWം a'$ം >ാഽ
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)>ിRാം േി
ാ-ാാം ।
¶ൈേ$ൈ'w)ാ Lിം
W>ാംwിേ' aF'ോി 'ാ$ാ ।। 605।।

അtേ&ാ േി! അtേ&ാ അം{ിെ"! ഇേ(ാN ി9ിEKി&ാh ിS ീ െ അേ"ം
Aെ!െ[ാ0 {ി7ിാ[ി 7vോ,ി"!ാ& ,ാs wാEെK ാSം
െ#/െa` എ3y1ാ& &ാെ1ാE ആ ഈ Fി േെH ഏെ%ാE!ാ. െ#k"?
ിാ- ാേ V ിേ'ീേR>ാേV ാേ'V ? 'ാ >$ാ ।
> േഽി ാx'ാേ
ി¥ാ േീ ി>ം ।। 606 ।।

("ാ) ി"!ിpം (ീാം6ാി) SാxA!ിpം ¸ാീA!ാ2 ോ"A!ിpം
ി9ിEKി&ാtാെ1 ¥ാ ാ.? അF"ാ y ി9ിEKി ഈ Fെ അ19ം
അ¸ാാ& 1&ാ2 20ിh ഏ¥ം `ം1ി ി3.
@ാംി േ=ാ¼ിRാ% $ാ ാ
=ാോ w4ാ$ി = ।
ാാ$േ4ാ = uാ#ി േ
= ിാ >ം ിാി ി>ം।। 607।।

ാ 6wാ എിേKേ&ാ, ,ാിqAെ! 7 ി 6aAN എിെKെ&ാ, Sz[N
എിെKേ&ാ, Sz[N എിെKേ&ാ, "ywാEേK `ം എിെKേ&ാ, "ാ}1ീ എിെKേ&ാ,
അിെKeം അJോെ 6 @ിpം
ി1ിെ#) ി9ിEKി ോ"െ
6ം
ി3.
ിേ>>ി >ം ിാി ി>ം
ി>ാ ി'ാ )ാീി ി>ം ।
ിേ>,ാ #ീ #\ി
ി>ാാ േ >ി #1ി$¿ാഃ ।। 608।।

ി9ിEKി ിSiി ഈSi ി&ാ23; (അJിിം) ഈ ാZെ ി9ിEKി
ി3; F6iി.ി എ"ാ .ാh ഈ Fെ ി9ിEKി 7 ി3;
ി9ിEKി ോ"ാwാ °&ാ&ി Wി3; (അ[ാ .ാh) &ാെ1ാE,
ി9ിEKി&ി W+ിേ&ാbKി ï ി ാ&ി Wി3ോ, അ ോ"ി
ആ&u1wാ ാ&ി Wി3.
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േി Fീ ിാ4 േ$ാഽി#ീേ9
$ിം uാഽ-)ാÇൈ$ ഃ ।
ാാ$ി o+ ാം F ം $ാ~
ഉaാാ'+$ിാം% േ ാ ാ$9 ।। 609 ।।

അtേ&ാ േി ! ി9ിEKി F6ാിാpം ! ൊKി&ിKെ"ാ0 ,ാs wാെ 7ിJBം
ഇേaാN എfം SzW&ിhി എtാോം ƬAെ!െ&tാേ eം
ിാpം;
6"ോ"A8േKeം  ി1Aേ!eം അ7vÐാe0ാ2 േ,ാAേ!eം
േിh FSാ9ിെ& Fാിാpം.
Fാ$ാം Fീ >ം േി ി>ാി ാിി ।
ൈ=േ4ാ'ാി$ാ ീേ േ4ാ'ാ$ാം ാ # ।। 610।।

ോ"ിെ^ ീÂ"െ! Sിaി േി! ി9ിEKി W+ിേ&ാbKി ï ി[
F6ാിാpം.B3ോ"ിpം 6ി[ Ï1ി[െabാ േ&ാ&ാeyെ!!
ോ"[  Aെ! ാെ#k!ാ& Wിാpം.
ോ? ।। 611 ।। േി അE!ിെ#².
ാഽ ം - ാ ം Æ$േcu ।
ം KQ)>ം Fcാ ി + ാE'ാ'ം ।। 612 ।।

അtേ&ാ േ6B,Aെ!! Ƭാ]  െ ാം െ#k!ാ23; ോ"AN[
ഉ"ാ ാ& &ാെ1ാE െ Úെ"ാ0 ിAN ഇ£ി3ോ അ1ിെ
FാÅിാpം, Ƭാ] 1E30.
ോ ഊ ഃ ।। 613 ।। േwാ H\ഃ
owാ)ാF $ം ൈ=േ4ാ'ാിേ4>ി ।
ഏേ  >ാ 'ാ 8ൈ>ിി$ാ$ം ।। 614 ।।

അtേ&ാ 6േSi ി! B3ോ"ANം 6" ഃMAേ!eം Sിaി1ാ&
ƬA8െK SzാSം ഇF"ാ ം1െ ി9ിEKി&ാh െ#/െaേK.േ.
ോ? ।। 615।। േി അE!ിെ².
ൈ>േഽ\േ Fാേ അjാിംിേ 0േ ।
~ംേ#ാ $ി~ം#ൈ%ാ$ാaേ{േ

ാ-ൌ ।। 616।।
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ൈ6i1i9 ിh ഇEെ`ാെ eം എ¢േ5ാN ÀംW], ിÀംW] എ
േെH  ,ാs wാ  ഉËിം.
$,േ ാÒേ

+ാാ ോാ #ം#ാ ।

െ;ൗ $ാിRാ ി ിxാ?4$ിാി$ീ ।। 617 ।।

ആ 6&ം °ോ,ിh &േSാeെK _%ി&ാ& ി!ാ&ി, ി¾ാ#ിh
6ി!ാ&ി അ േേ eം Ƭാ] Sിaി30.
n$ിൌേg ¶േ uിീേ4 ।
അീ

$ിRാ ി ൈF?ിLാംÅ ാ$ാ$9।। 618।।

അ1ിേSqം അ1ിW&n ാ& ോbKി uി&ി അ1 ി, ിF#ിിeെK
_%wാ ാ& അs wാെ െ&tാേ eം Ƭാ െ"ാ÷30.
#@\ാ% ാz¼ാ$9 ൈF?ിാ$9

ാ-ാ$9 ।

1ാ \ാ #ിR\ി ാി ീq-േ ാ ാഃ ।। 619 ।।

ൗwാ ാ& ,ാs wാ ാ& ആ ൈF#ി)ാെ W ി!ാ& എെ^ ÷"N
എtാം ാ1!ാ "ി] [Nോെ Ã&ാ&ി Wിം
ോ ാം ോഃ >േ Lേ4ാേ' ? ാ$ാഃ ।
Åേ\ാ ാ ിR\ി ം 1\ി'ാം ।। 620 ।।

അJ 1h[ 6i ോ"ി േwാEം uി&ിh qEം എെ എtാോം
Ï ി ാ&ി +9ി"ാ എ , ിം.
f% ാRി'ാ $ാKjാ $ം#ി ।
E$ി#ിഃ ംÅാ fെ ൗ ം#ിRാ ോ$ി+ാ ।। 621 ।।

ിെeം Üqം ിിh1ാ& I&ിtാ"ാ .ം, uി&ിh ം
ഇtാ1ാ&ിീEേ5ാN, ി"!ാh Ç ി[െa`!ാ&ി അേ&ാി&ാ&ി Ƭാ]
6ംWി30.
ഃ േ$ േ$=ാാം $ിീ@ിRാ ി $ീ$9 ।
'ീLിR\ി z+ാഃ ാ@ീ ിി ാം ഃ ।। 622 ।।

ആ ®`ിh, Ü "Ù"Nെ"ാം ി"െ! Ƭാ "Kാ
1h[ എ q& S1ാ ി എ "ീിം.
ോഽ

ി4ം േ4ാ' ാ

ിം. അ[ാ .ാ അJ

േ Ee#ൈഃ ।
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#ിRാ ി -ാഃ ാൈ'ാKേjഃ Fാ)ാൈ'ഃ ।। 623 ।।

അtേ&ാ േwാെ ! അ1ിാh, Ƭാ] എെ^ േ,ിhി ഉ0ാ&&ാ&
Fാ.
െ& െ#k&ാ& 66Aെ!െ[ാ0 IെkJെ 6"ോ"േeം
ി[ാം.
ാ'ം#ീി ിാിം ാ ാാ  ം ¡ി ।
ൈ= ? )ിRാ ി  ാം

ാ-ം ।। 624 ।।

ാേീി ിാം േÆ $ാ #ിRി ।

അേaാN uി&ിh Ƭാ Sാ"ംW ി എ "ീിെ& Fാിം; ആ അ6 ിh1െ
  എ3 േേ ാbKി& ,ാs െ 7ിം; അ1ിാh എി[ F6ി@ാ&
 ാേി എ3ം, ാം Wിം.
n$%ാ ം ാ #ീ ം ¶ം W>ാ

ി ാ?േ4 ।। 625।।

@ാംി @ിRാ ി E$ീ$ാം =ാ'ാാ9 ।
ാ ാം E$ഃ േ> േ;ാR\ാ$¿Lഃ ।। 626।।
#ീ ാേീി ിാം േÆ $ാ #ിRി ।

ിെeം Ƭാ] &ാെ1ാE"ാ ,ിാാ 1ിh W&n ാ&
െ"െ[ാ0 ി"8െK
ാ&ി ാ 6wാെ W ി3ോ, അേaാN
എെ W+ിേ&ാbKി . ാ& എtാ ി"8ം േxാ%ംെ#kം; അJ േ,Jാ&ി`
എി[ Wീേിെ& F6ി@െa` േE0ാ2ം.
ാഽ"ാൈ േ4ാേ'

ാwാ)ാം 'ിRി ।। 627।।

ാഽ ം ¥ാ ം ¶ം W>ാ§േR½ം ।
ൈ=േ4ാ'

ിാ]ാ )ിRാ ി

ാ-ം ।। 628।।

¥ാ ീി ? ാം േ4ാ'ാ;ാ േ;ാR\ി oഃ ।

ആ "ാിh Ƭാ എf¥ "െ!ാbKി&1ാ& 0ിെ^ െ"െ[ാ0
B3ോ"ിെ^eം
ാ&ിെ[ാ0 ആ ,ാs െ െ"ാ÷30; അേaാN A!
6"ി[ിpം åാ ി എ എെ Ï1ിം.
ഇ]ം ാ ാ wാ)ാ ാ$ോ]ാ #ിRി ।। 629 ।।
ാ ാഽീാ ം 'ിRാ ിം@ 9 ।।ഓം।। 630।।
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ഇF"ാ ം എേaാെItാം ാwാ ിhി30ാ2 ീÂ ഉ0ാ2ോ, അേaാെItാം Ƭാ]
അ1 ി SzാSെ െ#k30.
ഇി ീ ാ'േ&nാേ ാÃിേ' $>\േ േീ ാ ാേ



$ാാിÅി$ാ ഏ'ാോഽ)ാഃ ।।

”ാ ാ&.ിÏ1ി” എ 1ിൊാ@ാ&ം 6ാRം.
അÇി@ാേ& ോ"ാഃ 51. ആി1ഃ ോ"ാഃ 523
അÇി@ാേ& ാഃ 55 ആി1ഃ ാഃ 630
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।। അu >ാോഽ)ാഃ ।।
)ാ$ം
ഓം ിMാ  F#ാം t ി¤xിാം #ീRാം
'$ാ#ിഃ 'ാ4േmി4.;ാ#ിാേിാം।
ൈ;% ാിേmിിാം%ാം !ം $ീം
wി¥ാാ $4ാ

ി'ാം ി)ാം ാം =ിേ$=ാം #േ+।।

Ôഓം’ ോ? ।। 631 ।। േി അE!ിെ²:
ഏ#ിഃ ;ൈ% ാം $ിം േ;ാRേ ഃ  ാ ിഃ ।
ാ ം '4ാം wാ)ാം $ാിRാ ംം ।।632 ।।

എ31െ&t, &ാെ1ാE] W+ിേ&ാbKി&ാ&ി ഈ േxാ%Aെ!െ[ാ0
എtാോം എെ Ï1ി3ോ, അെ^ എtാ ഉേeം Ƭാ] ിY&ാeം
Sിaി30.
Çൈ'm#$ാം ?

ിRാ-¨ാ$ം ।

'ീLിR\ി േ >>)ം ~ം#$ി~ം#ോഃ ।। 633।।
അj#ാം ? ?:ാം $ ാം ൈ?'േ?ഃ ।
ോR\ി ൈ? േ #1ാ

ാ ാ

E ം ।। 634।।

$ േRാം 2ം 'ി^ി2ോ]ാ $ ?ാഃ ।
$ #ിRി $ ാിgം $ ൈ?േjിോ+$ം ।। 635 ।।

&ാെ1ാE Uൈ"KWwാEെK ാSേeം ,ിqാs 7േeം അJോെ1െ
ÀംWിÀംWwEെK 7േeം "ീി3ൊ, &ാെ1ാE ഏ"ാo#ിwാ ാ&ി
അി&ിpം #JcSി&ിpം ി&ിpം എെ^ ഉാ& ാ,ാ-െ W+ിേ&ാbKി
േ"N"eം െ#k3ോ, അ ാം ഒ}ം ഉ0ാ2ിt; ìvിhി30ാ
ആ¢"8ം ഒ}ം ഉ0ാിt; ാ ിÄം ഉ0ാ"&ിt; ഇAേ!ാby
ോbഉ0ാ"&ിt.
Page 133

േി ാ ാ

ം
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Øോ $ #ം  ോ ാ $ ാ+ഃ ।
$  ാ$4ോൌ¨ാ9 'ാ?ി9 ം#ിRി ।। 636।।

അ Szിhി3 W&ം ഇt; 1ï ിhിാ"െ` ാാിhി"െ` ഇt; Sxം,
അÞി, Fാ,ം എി&ിhിോ ഒ ി[pം ഉ0ാ"&ിt.
8ാÆൈ Æാ ാ

ം Bിം  ാ ിൈഃ ।

ോം ? ാ #1ാ ം >;$ം

ി 9 ।। 637 ।।

ആ"&ാh ഏ"ാo#ിwാ ാh ോ&ി ,ാ& ം!േ,Jാ&ി ി എെ^
ഈ ാ,ാ-െ W+ിേ&ാbKി ി1ം (ിേ[0Jം .ംെ#േ/0Jാ23.
ഉാ$േRാംÅ

ാ ാീEe#ാ$9 ।

uാ =ിി)Eaാം ാ ാ

ം  േÆ ।। 638 ।।

എെ^ ാ,ാ-ം, W&n A!ാ& "ാ7ി"! െ"ാ0ാ2 6" ഉAേ!eം
അF"ാ ം (ആ@ാ-ി"ം, ആ7ിൈി"ം,ആ7ിWൗ1ി"ം എ) B3 ി7ിpy
(ോ"ി3 ൊJിh ഉ0ാ2 u"5ം 1ാ&) ാSAേ!eം Sിaിം.
ൈ=aBേ  §$ി ാേ$

।

ാ $ >ിേ ാ@ാ ി ാ<ി)ം = േ ിം ।। 639 ।।

&ാെ1ാE ,ിh ,ിh എെ^ ഈ ാ,ാ-ം ി6ംേ1ാEം Iിോെ
ാ ാ&.ം െ#/െab3ോ, അിെK എെ^ 6ാി7ം
ി ാ&ി ി1ാ23. ആ
Wെ ഒ ി[pം Ƭാ] 1ി[&ിt.
w4ിFാേ$ U+ാാ ി'ാേ േ ാ{േ ।
oം ൈ pിEpാം ാേ  ? ।। 640।।

{ിാിpം &ിpം േ,ാിpം േ,ാÓിpം, എെ^ ഈ # ി1ം ം1െ
ാ ാ&.ം െ#/െaേK0Jം േ"N[െaേK0Jാ23.
+ാ$ാഽ+ാ$ാ ാി w4ിU+ാം uാ Wാം ।
FീcിRാ  ം Fീാ òിേ ാ ം uാWം ।। 641 ।।

അHിyാാ"െ` അHിിtാാാ"െ` അF"ാ ം െ#/െa` {ിേ&eം
അF"ാ ം െ#/െa` േ,ാേeം Ƭാ] Fീ1ിേ&ാbKി 6iീ" ിം.
a'ാേ4

ാU+ാ ിേ ാ ? ാRി'ീ ।
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ം >ാ #1ി $>ിഃ ।। 642 ।।

owാ)ാി$ിEോ )$)ാ$-ാ$>ിഃ ।
zേRാ aFാേ$ #ിRി $ ംഃ ।। 643।।

S D"ാിh &ാെ1ാE ,ാ െ#/െab3,q"ാിpം അF"ാ ം
െ#/െab3, ആ &ിh എെ^ ഈ ാ,ാ-െ W+ിേ&ാbKി&ാ& q]
.ം െ#² എെ^ F6ാം ിിം എtാ ീÂ"!ിhി3ം +ാ&ി
77ാAേ!ാbം _%wാേ ാbം Kി&ാ&ി Wി3, 6ംS&ം 1െ&ിt.
>ാ ൈ Æാ ാ

ം uാ േ?ാaLഃ ~#ാഃ ।

ാ ം ? 0േ.V +ാേ $ി# n ാ$9 ।। 644 ।।

എെ^ ഈ ാ,ാ-േeം അF"ാ ം േSാW" A!ാ& ഉhി"േ!eം e@A!ിh
ഉy  ാ~േeം .ം െ#), q] W&ിtാാ&ി Wി3.
ിഃ ം@ം ാ\ി '4ാം േ?ാേ ।
$,േ ? q4ം nംാം ാ ാ

ം

!>ാം ।। 645 ।।

എെ^ ാ,ാ-െ േ"N _Eqwാ[ Sz[N ാSെ Fാി3;
എ31െ&t, ം!ം ഉ0ാ23; ംSം അWി@ി&ാ"eം െ#k3.
ാ\ി' ി o= uാ ഃ>േ$ ।
¼ ീാ- േ?ാ¼ാ- ാ ാ

ം !QാÆ ।। 646।।

എtാ Sാ9ി"vിpം ഃ6i*ം "ാേ5ാം, േ®ാ A!ാ& o,ീÂ"!ിpം, എെ^
ാ,ാ-െ േ"Nേ[01ാ23.
ഉാ  ം ാ\ി ¼ ീാ% ാ"ാഃ ।
ഃ>ം ? Y#ി×jം ->E+ാേ ।। 647।।

{ാ7"8ം W&n A!ാ& o,Aെ!െ"ാy ഉA8ം ാSെ Fാി3;
q ാh "ാ.െa` ഃ6i*ംKി t6i*ാ& 1ീE3.
wാ4¼ി ാ#ിfാ$ാം wാ4ാ$ാം ാ\ി'ാ'ം ।
§¨ാേ#േ ? Yാം ൈ =ീ'EL ം ।। 648 ।।
KLാ$ാ േRാാം w4 ാ$ി'ം ം ।
േ@ാfിാ?ാ$ാം B$ാേ $ാ$ം ।। 649।।
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<ി)ി'ാ'ം ।

എെ^ ഈ ാ,ാ-ം എെ^ 6ാി@െ ഉ0ാJം {ാീÂ"!ാh
ഉി[െa` SീÀ[N[ Sാ9ിെ& െ#kJം qEെK 6ം®I0ാ2േ5ാN
ഉാ& േ¡,െ ഉ0ാJം ാ ാ&.ംെ"ാ1െ എtാ wാം ഏ¥ം
{,ാിെ& െ#kJം
Ú"8േKeം u1A8േKeം ിSാÃ[8േKeം ാSെ
െ#kJം ആ23.
~n<ാ¨Âൈ% xീൈ;േuാLൈ ഃ
ിFാാം െ#ൗ+$േ ാൈ ഃ േFാ@ീൈ $ിം ।
അൈ$% ിിൈ)േ#ാൈ ഃ Fാൈ$>{േ ാ ।। 651 ।।
Fീിേ ിേ ാഽ8ി Wpിേ േ ।

À[N, _îAN, ാംA!ാ& േ1], െ/, 1ാ&, AN ഇെ&െ[ാം
അF"ാ ം1െ ഉA!ാ& ¾Aെ!െ[ാം ീAെ!െ[ാം "pം ാ%ിeം
ാ.EെK േ,ാAെ!െ[ാം അWിേq"ാി"െ!െ[ാം േെH ി7ിpy
േWാAെ!െ[ാം ാAെ!െ[ാം ാA!ാpം ഒE Ó ംെ"ാ0 &ാെ1ാE Fീ1ി
എി[ ഉ0ാ[െab3ോ ആ Fീ1ി ഈ ാ,ാ-ം ഒ ി[h ാ ാ&.ം
െ#kJെ"ാേ0ാ േ"N1ിാോ ഉ0ാ23.
ം

ി ാാ$ി uാഽഽോ ം Fcി ।। 652।।

@ാം 'ോി fേേ#ാ +Æ$ാം 'ീL$ം

।

എെ^ ഉDി"8െK "ം u1A!ിhി
െ& െ#k3. .ം ാAെ!
Sിaി3; അF"ാ ം ആേ ാെ ഉ0ാ3.
0േ.V ?ിം േÆ jൈ$ി ം।। 653 ।।
8ി$9 േ ൈിWം #ം nംാം $ +ാേ ।

േിാe@A!ിh &ാെ1ാE ൈ1wാെ ിo,ിl എ എെ^ # ി%ം ഉേ0ാ
ആ # ി%ം േ"`ാh q[ Sz[Nിി 0ാ2 W&ം ഉ0ാ21t.
0ാ#ിഃ Åോ ാ% ാ% Rി#ിഃ Wാഃ ।। 654।।
ാ ? Wാ;ാÅ Fc\ി ~#ാം ിം।

ിA!ാh െ#/െa` &ാെ1ാE Ï1ി"8ം ഋqി"!ാpം ാിാpം
െ#/െa`eാ& &ാെ1ാ3"േ!ാ അeം 6hÕ@ിെ& h23.
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അേ Fാ\േ ാഽി ാാിിാിഃ ।। 655।।
#ിoാ Kഃ ¹േ$ Ò ീോ ാഽി Ø#ിഃ ।
ിം ാÈാzാോ ാ േ$ ാ $ ;ി#ിഃ ।। 656।।
ാാ 6േ.$ ?ാോ േ)ാ wx ോഽി ാ ।
ആaÃിോ ാ ാേ$ ിഃ ോേ

ാÃേ ।। 657।।

M ?ാി േ V ം¼ാേ ാ"േ ।
owാ)ാ- േ¨ാാ- േ$ാ#ിോഽി ാ ।। 658 ।।
8$9

ൈ pിം $ോ Eേ? Smാ9 ।

"ാ`ിh "ാ}1ിെ"ാ Ã¥െa`ാ&ിെ`ാ ിÎാ& ാ ി "ywാ ാh
Ã¥െa`ാ&ിെ`ാ ിFേSിh Sz[!ാN ിKി[െa`ാ&ിേ`ാ, "ാ`ിh 6ിം,ം
_ി എി&ാh J െa`ാ&ിേ`ാ "ാ`ാ"!ാh J െa`ാ&ിേ`ാ, േ"ാി
ാാിാh 7ാ,ാെ. ആ¸ാി[െa`ാിേ`ാ, 1Kിh
െെa`ാ&ിേ`ാ, ]"Kി "aിh ിാ&ി െ"ാbnാെ"ാ
ÃIെa`ാ&ിേ`ാ അ1ിW&n ാ& e@ിh ആe7AN 1ി 6&ിpം
െ¥tാ ഉAN ഉ0ാ2േ5ാം ഏ¥ം േെabെa`ാ&ിെ`ാ എെ^ ഈ
# ി%െ Ç ിാ& q] ആി7 ഃMിhി ോ#ി[െab1ാ23.
F#ാാ{ിം ാാ ോ ൈി;uാ ।
©ാേ 4ാേ\ 8%ിം

।। 660।।

എെ^ FWാംെ"ാ0 6ിം,ാി"8ം 1ï wാEം അF"ാ ം Sz[8ം എെ^ # ി%െ
Ç ിാ%ിh1െ, ിh ഓKിെaാ!e3.
ഋRി"ാ? ।। 661 ।। ഋqി H\ഃ
ഇ1>ാ ാ # ീ ?&ി'ാ ?&ി ാ ।
ാേ  ോ$ാം ൈ=ാ\)ീ ।। 662 ।।

ഉo ാ~ോbKി& ആ #Zി"ാW1ി ഇF"ാ ം അE!ിെ)േSqം, േwാ
ോ[ിിh[േ1െ, അിെKി3ം അ9@ാംെ#².
േഽി ോ $ിാSാഃ >ാ)ി'ാാ$uാ nാ ।
#ാ ¡+ഃ േo ?6oി$ി ാഃ ।। 663।।
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അ 6 േwാEം ,ി[െa` S¬[േ!ാbKി& ാ& ,ിWാAെ!
Ìി ാ& ിW&wാ ാ&ി ]ോെ1െ അ EെK അ7ി"ാ Aെ! Kി.
ൈാ% ോ $ി േ ~ംേ# േിൌ 0)ി ।
+ >ി)>ംി$ി 8ി$9 േ ാേ¼ഽ:4ിേ ।। 664।।
$ി~ംേ# ?
ാീേ േRാഃ ാാ3 ാ0ഃ

േSzം ൈ%ോ"ോ,ിeം അ1ി ൗം ിÏ ാ~Sാിeം ആ& ആ
¹ംWാs ം ,ാ{ാാ& ി¹ംWാs ം േി&ാh e@ി ,ി[െa`േaാN
േSqി അs wാ എtാം ാ1ാ!െ (S .ം) Fാിl.
ഏം # ീ േീ ാ $ിാി n$ഃ n$ഃ ।। 665।।
ംf q"േ f + ഃ ിാ4$ം ।

അtേ&ാ ാാേ! ഇF"ാ ം ആ W1ി&ാ& േി ി1&ാെ.ിEാpം 2Hി
ആിWി ൈ%ോ"ിെ^ 6ം
.െ െ#k3.
ൈേÆാ േ ി>ം ൈ ി>ം FAേ ।। 666।।
ാഽഽാ?ിാ ? ിാ$ം :jാ ഋ.ിം Fcി ।

ആ േി&ാh ഈ Fം ോ,ി[െab3; ആ േി1െ&ാ23 ോ"െ
Êി1; ആ േി Iിോെ ആ ാ7ി[െa`!ാ&ി 6&ാ&ി ¸ാേeം
ഐSi/േeം Fാം െ#k3.
[6ാ അ&ാ#ി1ാ Jാ” = ആ േി ിìാ"ാ&ി 6&ാ[െa`ാh, എ3ം അÅം
H&ാം}
ാം ൈ{'4ം ാ&ം zേ+> ।। 667 ।।
ാ'ാªാ

ാ'ാേ4

ാ ാീ>¶ാ ।

അtേ&ാ ാാേ! ,ാF!&ിh 6ം,ാ S+ി 6iി.ി&ാ& ,ാ&
16iി.ി&ാ& ആ േി&ാh ഈ ാZം ] ാി[െa`ി ി3.
ൈ 'ാേ4

ാ ാീ ൈ ñjി#+ാ ।। 668 ।।

ിം 'ോി fാ$ാം ൈ 'ാേ4 $ാ$ീ ।

(,ാ F!&) 6&ിh ആ േി1െ 6ം,ാ S+ി&ാ& Wി3; w,ീ&ാ&
ആ േി1െ ÊിS+ി&ാ& Wി3; ( ിാ) "ാി ി1&ാ& ആ
േി1െ u1A8െK ിിdിേeം െ#k3.
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।। 669 ।।

ൈാ#ാേ uാഽ45ീി$ാാോ+ാേ ।

q[ ,ി 65h[ാി ആ േി1െ അWി@ിെ& Fാംെ#k
þി&ാ& Wി3; അF"ാ ം ആh[ാി ആ േി1െ അþി&ാ&ി
ിാSിാ&ി 1ീE3.
Åാ ú+ിാ n

ൈÂ xാി#ി;uാ ।। 670।।

ാി ിLം n=ാം% ിം )േ ിം ~#ാം ।। 671।।

_îAെ!െ[ാം ¾ാി"െ!െ[ാം Iിോെ ി[െa`!ാ&ി Ï1ി[െa`
ആ േി 65ിേeം _%wാേ eം 6wാ Õ@ിേ&eം 6h1ിേ&eം ിY&ാeം
h3.
ഇി ീ ാ'േ&nാേ ാÃിേ' $>\േ േീ ാ ാേ
ാ ാ
േി?ി ാ ാ

 േി?ി

ം $ാ >ാോഽ)ാഃ ।।
ം എ< DÀാ .ാം  ാം ।।

അÇി@ാേ& ോ"ാഃ 38 ആി1ഃ ോ"ാഃ 560-1/2.
അÇി@ാേ& ാഃ 41. ആി1ഃ ാഃ 671
.
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।। അu =ോോഽ)ാഃ ।।
)ാ$ം
ഓം wാ4ാi &4ാ#ാാം ?:wാം =ിേ4ാ?$ാം ।
ാാøാ#ീീ)\ീം ിാം #േ+ ।।
Ôഓം’ ഋRി"ാ? ।। 672।। ഋqി H\ഃ
ഏേL 'uിം f േീ ാ ാ

EL ം

ഏN#ാാ ാ േീ േം )ാrേ + 9 ।। 673 ।।

അtേ&ാ ാാെ! ഈ ോ& േിeെK ാ,ാ-ം Wാെ[ാ0 H&െa}
&ാെ1ാEേി&ാh ഈ "ാ െtാം 7 ി[െab3ോ, ആ േി ഇF"ാ y
ാ,ാ-ോb Kി&!ാ23.
ിാ ൈu ിേ # >ി ാാ
ാ >േ R ൈ% ൈuാേ$ ിേ'ി$ഃ ।। 674।।
േ ാ േ\ േ ാ ിാൈ% േ ാ േ R\ി ?ാേ
ാEൈ ി

ാാ+ ം േ >ീം ।। 675 ।।

ആാ)ിാ ൈ Yാം േ#ാ >ാ ।। 676।।

അF"ാ ാ"&ാh ആ S+ി6iി.ി&ാ& ിÍാ&&ാ 1െ ¸ാം
ഉDാി[െab3; ആ േി&ാh1െ&ാ. Wാം ഈ ൈSം yEം
ിേ"ി"െ!ിEാpം (wാ9 "v 6ംïാ ാ6 ം) ോ,ി[െa` ാ"eം
ോ,ി[െab"eം െ#k1; ഇിeം Eം, ോ,ി[െab"e െ#k; ,ാ ാാേ !
ആ  േSi ിെ& S .ം Fാിാpം; ആ േി Iിോെ ആ ാ7ി[െa`!ാ&ി
q[ ഐ,ി" േWാAേ!eം, 6i sMേeം ോ േeം h2!ാ&ി
Wി3.
ാ'േ& ഉാ? ।। 677 ।। ാ[േZ& H\ഃ
ഇി  ?ഃ >ാ -uഃ  $ാ)ിഃ ।।678।।
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ാ#ാ ം tRിം ംിം ।
േ>$ ാ+ാ േ$ ? ।। 679 ।।

+ ാ ;േ  ? ൈോ

ാEേ$ ।

,േq! ഇF"ാ ം sേ7Ú,qിeെK ാ[ിെ േ"`ി` s െ ആ ാാ
ാ,ാWാാം 1ോിാ& ആ ,qിെ& "5ി`, 1െ"ാം ാെ
അ, ിJെ"ാം ഏ¥ം ൈ ാം 0ാ&ി, ഉKെ 1ിാ&ി ോ&ി; ആ
ൈSം അF"ാ ം 1ിാ&ി ോ&ി.
,$ാ] ംwാാ $ീn3ി$ംിഃ ।। 680 ।।
 ? ൈ;േ;േ േീA1ം ം +$9 ।

േിeെK F1 ീ" .ിാ&ി` ീ1Kെ ആ&ിാ&ി, ോ&
േീ*+െ ിlെ"ാ0 ആ s ,ാ ാ 1Úെ#²; ൈSം അF"ാ ം
െ#².
ോ 8ി$9 n4ിേ$ ോഃ W>ാ Lിം

ീ ീം ।। 681 ।।

അ ാം ?:;ാഃ n<ÂാിÉൈഃ ।

ആ .hി`ി അ േEം Ùെ"ാy േിeെK ഒE F1ിെ& ിvി, ആ
േി[ _îANെ"ാം ANെ"ാം േ,ാANെ"ാം 1a.ANെ"ാം
െ& െ#².
$ിാ ാൌ ാ ാൌ Æ$െ¤ൗ  ാ ിൌ । 682 ।।
:െ;ൗ w4ിം ൈ? $ി+ ാ=ാñ!@ിം ।

അ േEം,ആ,ാ ിെ േ11ി _HിHAാ ാ&ി അdാ,ാ wാ ാ&ി
േി&ിh1െ ിെ ഉHaി ാ&ി ീേ1ി&wാ ാ&ി, 1A8െK S ീ A!ിെ
േ#ാ െ"ാ െa` ഉ,ാ േeംKി 6a.ം െ#².
ഏം  ാാ)ോ ി#ിdൈRാ
ി:jാ + .ാ=ീ F@ം Fാ

േ$ാഃ ।। 683।।

?&ി'ാ ।। 684 ।।

ഇF"ാ ം Iിോെ ആ ാ7ിlെ"ാ0ിE ി1#ിwാ ാ& അ േം
B36ംÓ ANെ"ാ0, wാ1ാാ& #Zി"ാേി, അ1ിFീ1&ാ&ി
F1 ിh3 അE!ിെ².
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ോ? ।। 685 ।। േി അE!ിെ².
aFാ]േ >ാ f >ാ ? q4$,$
;aFാാം oം ി:jാ ാ ി 9 ।। 686।।

അtേ&ാ ാാേ! Wാpം അtേ&ാ ൈSേ! Wാാpം &ാെ1ാ3
FാÅി[െab3ോ അ1ിെ  ിJ&ാ&ി` ിAN േം Ƭാ] 1E30;
എtാം എിhി Fാി[െaKെ`.
ാ'േ& ഉാ? ।। 687 ।। ാ[േZ& H\ഃ
ോ േ Yോ ാ+ ി¥ം$+Æ$ി ।। 688।।
അ= ൈ? $ി+ം ാ+ം +Øw4ം w4ാ9 ।

അേaാN ാാ y wിpം ൈ"ി}ോ"ാ ാാ7ി"ാ െeം, ഈ
wിpം {ംെ"ാ0 ,ി[െa` Szൈ6Aേ!ാbKി& 1െ^ ാെeം  ിl.
ോഽി ൈ;ോ ാ$ം േ $ിoിÃ ാ$ഃ ।
േ 

ിി Fാഃ ം ി?ി'ാ'ം ।। 690।।

അ1ിhിെ “എെ^”, എ3ം “Ƭാ” എ3ം ഉy ിq&ിh ി +ി0
#ിോbKി&ാ&ി #ിÀ@ി0ാ& ആ ൈSം 6ം6ാ {¾ാSെ
ഉ0ാ1ാ& ¸ാെ  ിl.
ോ? ।। 691 ।। േി അE!ിെ²ഃ
>eൈേ ാ#ി Yേ >ംാ+ം Fാേ #ാ$9 ।
>ാ ിU$f4ിം  = #ിRി ।। 693 ।।

അtേ&ാ ാാേ! അA ഏ1ാം ി6ANെ"ാ0 6i9ം ാെ Fാിം;
t% fഃ Nാ +Æ ോ>ി>ഃ ।। 694 ।।
ാÃിേ'ാ $ാ

z#ാ ¡ി #ിRി ।। 695।।

അA  ിി}ം ിെeം */േnhി wെ Fാിി` uി&ിh 6ാfി എ3
േേ ാbKി& ാ&ി Wിം.
ൈr >ാ % ോഽ8ോഽ#ിാJിഃ
ം Fcാ ി ംിൈ.  ാ$ം #ിRി ।। 697 ।।
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ോ ിാ&ിെ[ാ0 Ƭാ] 1E3; Wാ] ¸ാം 6ി@ിം.
ാiേ& ഉാ? ।। 698 ।। ാ[േZ& H\ഃ
ഇി >ാ ോേMീ uാ#ി4Rിം ം ।
wfാ\ ിാ ോ #1ാ ാ#ാ #ിാ ।। 699 ।।

ഇF"ാ ം േി അ േം ആo,ി[െa`Jോെey  െ ാംെ#)ി`,
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ഇF"ാ ം %ി&ോ& s ,ാ ാ േി&ിhി  െ Wിി`,
*/ിhി wെ Fാി, 6ാfി എ ാ&ി Wിാ] ോ23.
ാÃി#ിാ zഃ ീം ഓം
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േീ ാ ാേ

-uൈോFാ$ം $ാ =ോോഽ)ാഃ ।

-uൈോ4ാ#ം എ< ി<ാ .ാം  ാം.

അÇി@ാേ& ോ"ാഃ 17-1/2 . ആി1ഃ ോ"ാഃ 578
അÇി@ാേ& ാഃ 29 ആി1ഃ ാഃ 700
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ഓം $ ഃ%&ി'ാെ ീ?&ി'ാÉ Å.
ഓം 9 9.
------
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ഃ േ?@AാBി ം േിാാ 8Cം. ...4
#'ാീDാേEാി # ം # ം ാ ം
FാG6H ?I J6*K േോംLാ ാഃ ... 5
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േിA1ം ൈി'ം.
।। അu േീA1ം ।। - ൈി"ം
അം േി ി
 ാാംീ ഋിഃ ീ ആിിേ  ാ
!ി"#$%&ഃ-(ി ീ)ാ * ീ. ീ *ം,ാ -ീ േ. / ീ*#ാംേ *േ#
ി&ിേ)ാഃ
ഓം അ ം "േg#ിo-#ി%ാ  - ാിൈ" ി>േൈഃ ।
അ ം ി=ാ"ൊ#ാ wി#  - ി¬ാീ അ
അ ം ോ

>ിേ$ാ#ാ ।। 1।।

ാ $ം wി# ം >jാE URം # ം ।

അ ം )ാ ി gിം
അ ം ാÁീ ം

ിേ -Fാേ + ാ$ാ -$>േ ।। 2 ।।

$ീ A$ാം ?ി'ി:Rീ Fu ാ ിാ$ാം।

ാം #ാ ോ Çഃ n"=ാ fിാ=ാം fാേ\ീം ।। 3 ।।
ാ ോ അ< Lി ോ ിി ഃ Fാിി  ഈം Pോ1ം ।
അEംോ ാം  ഉ@ി\ി )ി  .ിം േ ാ ി ।। 4 ।।
അ േ  > ിം ാ ി Hjം േേ#ി" ാzേR#ിഃ ।
ം 'ാ േ ം E¼ം Wോ ി ം ാം tRിം ം -േ )ാം ।। 5।।
അ ം "gാ )zാ േ$ാ ി >ിേR േ

\ാ ഉ ।

അ ം +$ാ  ം Wോ  ം ാാuിീ ആ ിേ ।। 6।।
അ ം -േ ി  ) Æ ോ$ി>ംഃ Eെg ।
ോ ി ിേj ¡$ാz ിെ>ാ-ാം ാം ോ gാ ി ।। 7।।
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അ േ  ാ ഇ F ാ ാ-# ാാ ¡$ാ$ി ി>ാ ।
ോ ിാ  ഏ$ാ uിൈ-ാീ

ി$ാ ംwf ।। 8।।

അu O4ിഃഅ ം "േg#ിjpം അൈj>rt.ിം
േിA1ം
ാാ1ം oിൈ. +േ9 /)ഃ
ഇി േീ A1ം ൈി'ം.
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ാം േി Fേ 
േRാ®4$ാ

1

0േ. $ി+ി ൈ ി¡$ ി4ം
;ീേV )ിേR>ാാ >ാ ിേ)ാ$9 >
ൗ
ാം ിേ 
ാം ാ ാാ ി=ം
ിR #ി$ി ാ )ാ)ി¶ëാം
ാം േി Fേ 
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ിേ>ാaLിFാിിിിേ
േി േ¨ാാ ാി=ാാ9 =ാം q4ം $ഃ n$ി ?
ാSേmR>ീ×േV
ആിfാഃ n;ാിി ?$ { ീാാം
ാം േിം Fേ 
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3

õം ~ം#ം $ി~ം#ം ി/) zാം
േ ോ3ാം wി gൗ
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ഓം അാ)

ാി ിേ\ഽ $ിം ാ।

ാോഽ ിി ാം >ാ @ > േ >ി ।। 1 ।।
ആാ $ം $ +ാ$ാ ി $ +ാ$ാ ി ി+$ം ।
U+ാം ൈ? $ +ാ$ാ ി @ ാം േ >ി ।। 2 ।।
D ീ$ം ിാ ീ$ം #1ി ീ$ം -േ>ി ।
aU+ിം ാ േി ിUÃം Å േ ।। 3 ।।
അാ)ം W>ാ + ംേwി േ?ാpേ9 ।
ാം ിം  ാോി $ ാം ാഃ -ാഃ ।। 4।।
ാാേ)ാഽ8ി ം Fാ;>ാം + ംwിേ' ।
ഇാ$ീ z'േÖാഽ ം േucി uാ q" ।। 5।।
അാ$ാ9 ി6േ¥ാ\ാ <$ )ി'ം Wം ।
{>ം @ ാം േി Fീ േ >ി ।। 6 ।।
'ാേ >ി + Æാഃ pിാ$,ി¼േ

।

Ò ാാpാ ി ാം Fീാ Fീ േ >ി ।। 7।।
! ാി! േ ാ=ീ >ം Ò ാാ8aWം +ം।
ി.ി#: േ േി >aFാMേ>ി ।। 8 ।।
।। ഇി അാ)@ ാേ;ാ=ം  ാം।।
।। ഓം 9 9 ഓം ।।
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