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കിരാതം

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ

ഹരിഹരതനയൻ തിരുവടി ശരണം
വിരെവാടു കവിെചാൽ വരമരുേളണം
മറുതലരടിയെനാടടൽ കരുതായ് വാൻ
കരുതുേന്നൻ കരുണാമൃതസിൻേധാ!
കരി, കരടികൾ, കടുവാ, പുലി, സിംഹം
വനമതിൽനി വധിച്ചതുേപാെല
മറുതലർതെമ്മെയാഴിച്ചരുൾ നിത്യം
തകഴിയിൽ വാണരുളും നിലവയ്യാ!
അണിമതി കലയും തുമ്പയുെമ ം
ഫണിപതി ഫണഗണമണികളുമണിയും
പുരരിപുതൻ പദകമേല പരിെചാടു
പണിയുന്നവരുെട പാലനശീലൻ
ണയിനിയാകിന മലമകൾ താനും
ണയസുേഖന രമിപ്പാനായി
ക്ഷണെമാരു കരിവരമിഥുനമതായി
ക്ഷണികമതാകിന വിഷയസുഖത്തിൽ
ണയമിയെന്നാരു രസികൻമാരവർ-
ണിഹിതകുതുകം വാഴുംകാലം
മണമിയലുന്ന മര ങ്കാവിൽ
മണലിൽ നട മദി മരങ്ങെട-
തണലിലിരു രമി േന്നരം
ഗുണവതിയാമുമത െട മകനായ്
ഗണപതിെയെന്നാരു മൂർത്തിവിേശഷം
ണതജനങ്ങെട വിഘ്നെമാഴിപ്പാൻ
ണയിതകുതുകം വ പിറ .
ക്ഷണമാ ം തൻതിരുവടിയടിയനു
തുണമാ ം െചയ്തീടുന്നാകിൽ
ഗുണപാ ം ഞാെനന്നിഹ വരുവൻ
അണുമാ ം മമ സംശയമില്ല
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ഗണരാ ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിലെങ്ങാരു
കണമാ ം പുനരുണ്ടായില്ല;
തൃണമാ ം ബഹുമാനവുമില്ല
ധനവാൻമാരുെട സഭയിൽ വരുേമ്പാൾ
പരമാർത്ഥം പറയാമടിയെന്നാരു
പരനിൻദാദികൾ നാവിലുമില്ല.
പരിെചാടു സൻതതമംബരതടിനീ-
പുരിയിൽ വസിച്ചരുളീടിന ഭഗവാൻ
പരമാനൻദമയാകൃതി കൃഷ്ണൻ
പരൈദവതമടിയന്നനുകൂലം.
നരപതി കുലപതി ധരണീസുരപതി
നിരവധി ഗുണഗണ നിധിപതി സദൃശൻ
െപരുകിന െചമ്പകനാടാകുെന്നാരു
സുരവരനാട്ടിലനാഹതരത്നം
പരിജനപാലനപരിചയശീലൻ
പരിപാലിച്ചരുളീടുകധീശൻ
ഗുരുനാഥൻ മമ ഗുണഗണേമറിയ
ധരണിസുേരാത്തമനരുളുകമൂലം
സരസകഥാകഥനത്തിെനനിെക്കാരു
െപരുവഴിമാ ം കാണാറായി;
കിള്ളി റിശ്ശി മേഹശ്വരനും പുന-
രുള്ളിലിരുന്നരളു സദാ േമ;
തുള്ളലിനുള്ള രസങ്ങളറിഞ്ഞവ-
രുള്ളം തന്നിൽ രസിച്ചീേടണം;
െവള്ളി രികയിളക്കിപ്പലപല
പുള്ളി ലി കടുവാ മഹിഷാദിക-
ളുള്ള വനങ്ങളിൽ േവട്ടയുമാടി-
പ്പള്ളി ീഡാതൽപരനാകിന
തകഴിയിൽ വാണരുളീടിന ഭഗവാൻ
അളകാകൃതിയാം ഹരിഹരതനയൻ
സകല വര ദന തിമാനൻ
സുകൃതിഗുണങ്ങൾ വരുത്തീേടണം;
കവിമാതാേവ! േദവി സരസ്വതി!

https://thalilakkam.in/



കിരാതം - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 6

കവിതാഭാേവ കാത്തരുേളണം.
സജ്ജനസഭയുെട സുഭഗത്വംെകാ-
ണ്ടിജ്ജനെമാ േയാഗി േമ്പാൾ
ദുർജ്ജനെമങ്കിലുമതിെനെക്കാെണ്ടാരു
ദൂഷണെമാരുവൻ െചാ കയില്ല;
നല്ല ജനങ്ങെട സഭയിൽ െചന്നാൽ
വല്ലതുമവിെടേശ്ശാഭിതമാവും;
മുല്ല െമ്പാടിേയ കിട ം
കല്ലിനുമുണ്ടാെമാരു െസൗരഭ്യം;
സുജനഗുണം െകാ ളവാകും ബഹു-
മാനവിേശഷം വരുെമ ള്ളതു
ഞാെനാരു പദ്യം െചാല്ലാമായതു
മാനുഷെരല്ലാം േകട്ടറിേയണം
കർണ്ണാരു ദമൻതേരണ രടിതം
ഗാഹസ്വ കാക! സ്വയം
മാകന്ദം മകരൻദശാലിനമിഹ
ത്വാം മൻ മേഹ േകാകിലം
രമ്യാണിസ്ഥലൈവഭേവന കതിചി
ദ്വ നി ക രികാം
േനപാളക്ഷിതിപാലഫാലപതിേത
പേങ്ക ന ശേങ്കത കഃ
”േനപാളക്ഷിതിതന്നിൽ വസി ം
ഭൂപാലൻെറ വലിപ്പം പറവാൻ
പെണ്ടാരു കവിതക്കാരൻ പദ്യമ-
തുണ്ടാക്കി തി െചയ്തതു േകൾപ്പിൻ:
”പിതൃപിണ്ഡെത്തെക്കാത്തിത്തിൻമാൻ
െകാതിേയറുെന്നാരു കാേക്ക! േകൾ നീ
കൂരിരുൾ േപാെല കറുത്ത ശരീരം
രമിതേയ്യാ! നി െട ശബ്ദം;
പാരമസഹ്യം േകൾ േന്നാർെക്കാരു-
േനരവുമിെല്ലാരു െസൗഖ്യമിദാനീം;
കർണ്ണങ്ങൾക്കിതു േകൾ േന്നരം
പുണ്ണിെലാര തറച്ചതു േപാെല;
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ഉരിയാടാെതാരു േതൻ മാവിൻേമൽ
മരുവുന്നാകിൽ നിനക്കിഹ കാേക്ക!
െപരുതായിെട്ടാരു ഗുണമുണ്ടായ് വരു-
മരുതാത്തതു പറകല്ല സേഖ! ഞാൻ;
കുയിലും കാകനുെമാരുനിറെമന്നതു
കുറവില്ലതിനു പലർ ം േബാധം
നാദം െകാേണ്ട നിങ്ങളു തമ്മിൽ
േഭദമതു ബലിേഭാക്താേവ!
മാവിന്നേ െച വസിച്ചാൽ
കാകൻ നീെയാരു േകാകിലമാകും
കാണികൾ നിെന്ന യിൽ കുയിെലെന്നാരു
നാണിയമ നടത്തിെക്കാ ം;
ആയതു വരുേമാ എെന്നാരു സംശയ-
മകതാരിൽ പുനരുണ്ടാേകണ്ട!
േനപാളക്ഷിതിതന്നിൽ വസി ം
ഭൂപാലൻെറ ലലാടം തന്നിൽ
േചറുപിരണ്ടതു കണ്ടാലതു വില-
േവറില്ലാെത്താരു ക രി റി
എന്നല്ലാെതാരു മനുജന്മാർ ം
േതാ കയില്ല വിചാരി േമ്പാൾ;
കു മമണിയും തിരുെനറ്റിെക്കാരു
പങ്കം പിരൾവാെനന്തവകാശം?
ശങ്കര ശിവശിവ! േചരാതുള്ളതു
ശങ്കിച്ചവെനാരബദ്ധക്കാരൻ
ഏെറേപ്പാന്ന ജനങ്ങെട പാലനു
േചെറ ള്ളതിെനന്തവകാശം?
െചളിെയ ള്ളെതാരുത്തനുേപാലും
കളിയായിപ്പറവാനും േമല;
ജളെനന്നാലുംസ്ഥലേഭദം െകാ-
ളവാകും ഗുണെമന്നിതിനർത്ഥം.”

ശാ ങ്ങൾ വ്യാകരണസൂക്തങ്ങൾ നല്ല തർക്ക-
വാദങ്ങൾ പിെന്ന ധർമ്മശാ ങ്ങൾ പുരാണങ്ങൾ
േവദം ഗണിതം മ വാദം ചികിത്സാ ന്ഥ-
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േഭദം ശാ വിദ്യാവിേനാദെമന്നിവകളും
ആട്ടം കളികൾ പിെന്നച്ചാട്ടം ഞാണിൻേമേലറി,
ഓട്ടൻതുള്ളലും പലകൂട്ടം ഹിച്ചവനും,
േകാട്ടം കൂടാെത കവി ട്ടം ചമ ണ്ടാക്കി
വാട്ടം കൂടാെത വിദ്വൽ ട്ടെത്ത േബാധിപ്പിപ്പാൻ
ഒ െമളുതെല്ല െഞ ം, സഭെയക്കണ്ടാൽ-
മു ം മന പാരം ചു പഠിച്ചെതല്ലാം
വി േപാമ യല്ല കി ം പരിഹാസങ്ങൾ;
െക ംകവികൾ ചിലർേക ം േയാഗി േമ്പാൾ
ത േമ്മേലറുേന്നരം ത മവനു ഭംഗം,
ഇഷ്ടം ലഭിക്കയില്ലനിഷ്ടം ലഭി ം താനും;
ഇത്ഥം വിചാരി േമ്പാളിെത്താഴിെലളുതല്ല
ചിത്തം ഗുരുക്കൻമാരിൽ നിത്യമുറപ്പി ന്ന
സ ക്കൾെക്കാരു ഭാഗ്യെമ െമന്നേത േവ .
ഉലകുെട െപരുമാൾ വാഴുംകാലം
പല കുടിയില്ല ധരി ിയിെല ം
വില പിടിയാത്ത ജനങ്ങളുമില്ല
െചലവിടുവാൻ മടിെയാരുവനുമില്ല;
തലമുടി െചാടിയും പ ം മുഖവും
മുലയും കണ്ടാലഴകില്ലാെത്താരു
ചലമിഴിമാരിെലാരുത്തരുമില്ല
മലയാളം പരേദശങ്ങളിലും;
സ്ഥലമില്ലാത്ത ഗൃഹങ്ങളുമില്ല
ജലമില്ലാത്ത കുളങ്ങളുമില്ല
ഫലമില്ലാത്ത മരങ്ങളുമില്ല
ഫലമില്ലാത്ത വിവാദവുമില്ല
ഓത്തില്ലാത്ത മഹീസുരരില്ല
കൂത്തില്ലാത്ത നടൻമാരില്ല
േപാത്തില്ലാത്ത കൃഷിക്കാരില്ല
ചാർത്തില്ലാത്ത ധനവ്യയമില്ല;
ഭ പറ നട ന്നവരും
ക കുടി മുടി ന്നവരും
െപാ പറ ഫലിപ്പിപ്പവരും
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ഉള്ളിലസൂയ മുഴു ന്നവരും
കള്ളന്മാരും കശ്മലജാതികൾ
ഉെള്ളാരു ദി കൾ കാണ്മാനില്ല;
എ ം െന ം െപാ ം പണവും
എ െമാേരടത്തില്ലാതില്ല.
ഉത്തമഗുണനാമുലകുെട െപരുമാൾ
ഇത്തരമവനിസുഖെത്ത വരുത്തി
പത്തനസീമനി പരമാനന്ദം
സ്വസ്ഥതേയാെട വസി ം കാലം;
ശാ ി ാഹ്മണെനാരുവൻ വന്നഥ
ശാ െമാരൽപം വായിച്ചൻ െപാടു
ധാ ീശ്വരെന േബ്ബാധിപ്പിച്ചതു
മാ ം ഞാനിഹ കഥനം െചയ്യാം:
ീമധുസൂദനഭക്തശിേരാമണി

േസാമകുലാംബുധി പൂർണ്ണശശാങ്കൻ
ഭൂമിപുരന്ദരനായ യുധിഷ്ഠിര-
ഭൂമിപനടവിയിലാദരേവാെട
ഭീമാദികളാമവരജേരാടും
ഭാമിനിയാകിയ െ ൗപദിേയാടും
മാമുനിമാരുെട േവഷം പൂണ്ടഥ
യാമിനി തന്നിലുറക്കമിള
”രാമ ഹേര! വരേദ” തി മുദാ തിരു-
നാമജപങ്ങൾ മുടങ്ങീടാെത
ആമയഹരരുചി തീർത്ഥജലങ്ങളി-
ലാമഗ്നൻമാരായി നട ;
ൈകതവരഹിതൻമാരവർ സുഖെമാടു
ൈദ്വതവനത്തിലിരി ം കാലം
ൈകതവമിയലും കുരുകുല കുമതികൾ
െചെയ്താരു കള്ള തു നിമിത്തം
ജാതമതാകിന ൈവരെമാഴിപ്പാ-
േനെതാരു മാർഗ്ഗം സമുചിതെമന്നായ്
േചതസി കിമപി വിചാരി േമ്പാൾ
ീതനതാകിന േവദവ്യാസൻ
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പരിെചാടു വ പേദശം െച ;
പരേമശ്വരെനാടു പാശുപതാ ം
വിശ്വാസെത്താടു വാങ്ങിെക്കാണ്ടഥ
ശ ജയത്തിനു വരവും വാങ്ങി
സത്വരമി വേരണം വിജയൻ;
വിരെവാടു േപാെകന്നരുൾ െചയ്തീടിന
വരവചനെത്ത േകട്ടഥ വിജയൻ
ഗുരുവന്ദനവും െച കരത്തിൽ
ശരവും വി െമടു തിരി ;
ഗിരിശൻ ഭഗവാൻ വാണരുളുെന്നാരു
ഗിരിയുെട മുകളിൽ െച കേരറി;
സുരവരതടിനീസലിേല മുഴുകി
തരസാനി തപ തുടങ്ങി.
പഞ്ചായുധരിപു ത െട നാമം
പഞ്ചാക്ഷരമതു പഠനം െച
പഞ്ചാഗ്നികളുെട നടുവിലനാരത-
മഞ്ചാേതകണ്ടവിെട വസി ;
പഞ്ചാനനസമധീരനതാകിന
പാഞ്ചാലീപതി, പാ തനൂജൻ
പേഞ്ച ിയവുമടക്കി, മനസ്സിൽ
സഞ്ചാരത്തിനു വഴികൾ മുടക്കി,
ചഞ്ചലഭാവവുമഖിലമക ക-
രാഞ്ചലയുഗളം മുകുളിതമാക്കി,
കിഞ്ചനസംശയമിടകൂടാെത
െനഞ്ചിലുറ ശിേവാഹമെത
സഞ്ചിതഭാവവിശുദ്ധജ്ഞാനവു-
മഞ്ചിതമാകിന ശിവനുെട രൂപം
അ ം മൂ ം മൂരതികളുെള്ളാരു
സഞ്ചിതഗുണനാമഖിേലശ്വരനുെട
െചഞ്ചിടമുടിയും നിടിലത്തടവും
സഞ്ചിതപാവകേന ഭയും
ചഞ്ചലഫണമണികുണ്ഡലയുഗവും
പുഞ്ചിരി തഞ്ചിന തിരുമുഖവടിവും
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ഗരള രിതമഹാഗളതലവും
പരിലസിതംഫണി തിരുമാറിടവും
പരശുമൃഗാഭയവരദകടു ടി
ശരശൂലാഞ്ചിത കരനാളികയും
കരിചർമ്മാവൃതവികടകടീതട-
പരിലസിേതാരഗമണിേമഖലയും
പരിമൃദു തുടകളുമടിമലരിണയും
പരിെചാടു േചതസി േചർ കിരീടി
പരമാനന്ദെ മുഴുകി
പരേമശ്വരനഹെമ മുറപ്പി-
രുതരഭക്തി മുഴു മുനീശ്വര-
ചരിതെത്തക്കാെളാ കവി ;
ഫലമൂലാദികൾ ഭക്ഷണമില്ലാ
ജലപാനത്തിനുമാ ഹമില്ലാ
നിലമതിെലാരു കാലൂന്നിെക്കാെണ്ടാരു
നിലയും നിഷ്ഠയുെമ സുേഘാരം!
വലരിപുസുതനുെട ജടയുെട നടുവിൽ
പലപല പക്ഷികൾ കൂടുകൾ െകട്ടി
കല, പുലി, പന്നികെളന്നിവ വ
പലവുരു െച വണങ്ങീടു ;
ചു ം വള്ളികൾ വ ടനിടയിൽ
ചു ന്നതുമവനറിയുന്നില്ല;
പു ചുഴ കിളർന്നതിനകേമ
ചു ം വ യരുന്ന പുറ്റിനക മുറ്റി;
ചു ം പാ കൾ വ നിറ
മു ം ജി മറ ചമ .
ച ക്കലാധാരൻെറ സാ മാം േസവ െചയ്-വാൻ
ച തിമൻ വീരൻ സാ സാദേത്താെട
അ ള്ള ചങ്ങലകള ം െവേവ്വെറയാക്കി
ആറിൽ കട പിെന്ന ഏഴുള്ള മാർഗ്ഗ െട
എ ള്ള െപട്ടകങ്ങെള ം തുറ വ
ഒമ്പതാം വാതിലേപ്പാൾ ബന്ധനം െച ധീരൻ
പ ള്ള ദിക്കിൽ െട േപർ ം സഞ്ചാരം െച ;
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ആയിരമിതളുള്ള താമരയിതൾ പല
ഭൃംഗം പറ പല ഭൃംഗികളായുെള്ളാരു
പിംഗലയിഡതന്നിൽ പിെന്ന സുഷുമ്നതന്നിൽ
ഒെക്കക്കട പിെന്ന ദുർഘടനദികളും
ജിഹ്വാ ഖണ്ഡത്തിൻെറ അേ കട വീരൻ;
സുര്യൻെറ ദിക്കിൽെച സൂര്യ തിമൻ ധീരൻ;
പഞ്ചാരപ്പായസങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്നി ള്ള-
തഞ്ചാെത േസവെച പായസ ിയസഖൻ.
അ ഭയങ്കരമായ തപസ്സിനു-
പാ മതാകിയ പാർത്ഥൻ ത െട
വാർത്തകൾ േകട്ടഥ വാസവനുള്ളിൽ
ചീർെത്താരു ഭീതി മുഴു തുടങ്ങി;
പാർത്ഥിവവരനിവെന െട രാജ്യം
പാർത്തിരിയാെത കരസ്ഥമതാ ം
പാർത്തലെമാെക്കയടക്കി സുേയാധന-
േനാർത്താലിനിയതു വരുേവാനല്ല;
സ്വർഗ്ഗമേശഷമടക്കാെമെന്നാരു
ദുർഗ്ഗർെവ്വ െട മകനു തുടങ്ങി
ഭർഗ്ഗെന വ തപ തുടങ്ങി
ദുർഗ്ഗതി നീക്കാെമ മുറ ;
തൻ കഴൽ വ വണ ന്നവരുെട
സങ്കടെമാെക്കെയാഴിക്കണെമ
ശങ്കരെനാ കടാക്ഷി േമ്പാൾ
കിങ്കരരായ് വരുമിജ്ജനെമല്ലാം;
നിർജ്ജരരാജൻ നീയല്ലിനിേമൽ
അർ നനിഹഞാൻ വാളു െകാടു
അച്ഛനടങ്ങിയിരിേക്ക േവ
െവച്ചാലും വാെള ഗിരീശൻ
കൽപിെച്ചങ്കിെലറാെനന്നല്ലാ-
തിപ്പരിഷെക്കാ രിയാടാേമാ?
ഇെത്താഴിെലാെക്ക വരു ം ന െട
പു ൻ ഫൽഗുനെന സമർത്ഥൻ;
ധനെമ ള്ളതു േമാഹി േമ്പാൾ

https://thalilakkam.in/



കിരാതം - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 13

വിനയെമാരുത്തനുമില്ലിഹ നൂനം;
തനയൻ ജനകെന വഞ്ചന െച ം
ജനകൻ തനയെന വധവും കൂ ം
അനുജൻ േജ്യഷ്ഠെന െവട്ടിെക്കാ ം
മനുജൻ മാരുെട മാർഗ്ഗമിെതല്ലാം;
കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം
കലഹം പലവിധമുലകിൽ സുലഭം;
ഉ െപരുകിന ധൃതരാ ാത്മജ-
ന ജനാകിയ ധർമ്മാത്മജനുെട
നി ഹമല്ലാതുെള്ളാരു െതാഴിലുക
െളാെക്കെയടു തടു വല ം
പലരും കാണ്െക െ ൗപദിത െട
തലമുടി പിടിെപട്ടടിയും കൂട്ടി
ഝടിതി െപാഴി ം പുടവയഴി ം
െപാടിയിലിഴ ം പൂജകഴി ം
ദുശ്ശാസനെനന്നവെനേപ്പാെല
കശ്മലനായിെട്ടാരുവനുമില്ല;
മര്യാദ നടക്കണെമ
ദുേര്യാധനെനാരു ഭാവവുമില്ല;
േജ്യഷ്ഠനിരിെക്ക രുവംശത്തിൽ
േജ്യഷ്ഠൻഞാെനന്നവനുെട ഭാവം
േജ്യഷ്ഠെന നാട്ടിൽ കെണ്ടന്നാകിൽ
േചട്ടകൾ തല്ലിപ്പ െപാഴി ം;
നാടും നഗരവുെമാെക്ക െവടിഞ്ഞിഹ
കാടും വാണു വല യുധിഷ്ഠിരൻ
അവനുെട തമ്പി ധനഞ്ജയനിേപ്പാൾ
ശിവെനേസ്സവ തുടങ്ങി പതുെക്ക;
ഭുവനം മൂ മടക്കി വസിപ്പാ-
നവനുണ്ടാ ഹമതു സാധി ം;
ശിവനും പിെന്ന േസവിേപ്പാെര
ശിരസികേരറ്റാെനാരു മടിയില്ല;
കുടിലതയുെള്ളാരു ച ക്കലയും
മുടിയിെലടു നട ന്നിേല്ല?
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ഭുവനേ ാഹം െചയ് വാനായി
ശിവെനെച്ച ഭജിക്ക നിമിത്തം
ഭവനം മൂ ലഭിച്ച പുരന്മാർ
ഭുവനം മൂ ം ഭസ്മമതാക്കി;
ന െട മകെനന്നാകിലുമിങ്ങെന
നിർമ്മര്യാദം ഭാവിച്ചാലതു
സമ്മതമല്ല നമുെക്കാരുനാളും
തൻ മതഭംഗം െചേയ്ത േപാരൂ;
തള്ളക്കിെട്ടാരു ത വരുേമ്പാൾ
പിള്ളെയടു തടുേക്കയു ;
തേന്നക്കാൾ ിയമല്ല ജനത്തിനു
ത ടലീ പിറന്നതു േപാലും;
വല്ലാമക്കളിലില്ലാമക്കളി-
െതല്ലാവർ ം സമ്മതമേല്ലാ;
എ മനസ്സിലുറ ടെന സുര-
സുന്ദരിമാെര വിളി വരുത്തി;
”സുരകുലതരുണിമേനാഹരയാകിയ
സുരുചിരതരുണി തിേലാത്തമെയങ്ങ്?
ഉർവശിെയങ്ങ്? േമനകെയങ്ങ്?
സർവ്വഗുണാംബുധി രംഭയുെമങ്ങ്?
സർവ്വരുമി വരേട്ട നിങ്ങെട
സാരസ്യാദി ഗുണങ്ങെട ഭംഗികൾ
പാരാെതാരു ദിശി കാട്ടണെമങ്കിൽ
സംഗതി വരുെമാരു പുരുഷനുെട ത-
ഭംഗം െചയ് വാെനാരു വഴിയുണ്ടാം;
ന െട മകനാമർ നനിേപ്പാൾ
മൻമഥഹരെനേസ്സവ തുടങ്ങി;
ന െട രാജ്യമടക്കിവസിപ്പാ-
െനൻ മകനുള്ളിെലാരാശ തുടങ്ങി;
ഭക്ത ിയനാം ഭഗവാനും പുന-
െരാത്ത വരങ്ങൾ െകാടു ം നിയതം;
സത്വരമവനുെട ചിത്തമിളക്കാ-
നിത്തിരി പണിെയന്നാകിലുമുടേന
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െചന്നതു സാധിച്ചിെല്ലന്നാൽ പുന-
െര െട െപൗരുഷെമാെക്ക നശി ം;
ഉല്ലാസേത്താേട നിങ്ങെളല്ലാമവിെടെച്ച
വില്ലാളിവീരേനാടു സല്ലാപം േപശിെക്കാ
മല്ലീവിശിഖനുെട വില്ലിെനതിരായുള്ള
ചില്ലീവിലാസം െകാ തല്ലി വശം െകടുപ്പിൻ;
കേല്ലാലം േപാെലയുള്ള നെല്ലാരു ക നകൾ
െമെല്ലന്നവൻെറേനെര െച ന്ന േനരമുള്ളിൽ
െത ം വികാരമുണ്ടായിെല്ല വരത്തില്ലാ;
മുല്ലെമാട്ടിൻെറ ഭംഗി െവ ം നിങ്ങെട നല്ല
പ ം െചാടിയും മിഴിെത്ത ം കാണുന്ന േനരം
ക ം മയങ്ങിേപ്പാെമന്നേല്ലാ ജഗൽ സിദ്ധം;
കി നമു െച ം ഇല്ലിതു നിങ്ങള
െച ന്ന താമസമതല്ലാെത മെറ്റാന്നില്;
നല്ലാർമണികൾ നിങ്ങളല്ലാതിെന്നാരുത്തരു-
മില്ലാ നമുെക്ക ള്ളെതല്ലാരും േബാധിേക്കണം;
വല്ലാെത ശങ്കിച്ചി നില്ലാെത െചന്നടു
നല്ല കടാക്ഷം െകാ െകാല്ലാെക്കാലെചേയ്യണം;
നല്ല പാ കൾ കൂ െമല്ലാം േയാഗി േമ്പാൾ
നല്ല രസികൻ പാർത്ഥൻ െമല്ലേവ കണ്മിഴി
കല്യാണിമാെരക്കണ്ടാലില്ലാെതയാകും ൈധര്യം
െചാല്ലാമേന്നരം കാര്യെമല്ലാം നമു വ .”
ഏവമരുൾ െചേയ്താരു േദവാധിരാജനുെട
ഭാവമറി ടെന േദവ ീകൾ പറ :
”നിൻതിരുവടിയുെട ചിന്തിതം സാധിപിപ്പാൻ
ദന്തിഗാമിനിമാർക്കെങ്ങ സേന്ദഹം നിൻെറ-
യന്തിേക സർവ്വകാര്യം സാധി േപാരും ഞങ്ങൾ;
െചന്തീയിൽെച ചാടി നീന്തീടാൻ കൽപിെച്ചന്നാൽ
അന്തരംഗത്തിേലതും അന്തരമില്ലിതിനു;
കുന്തീസുതൻെറ ചിത്ത ാന്തി വരുത്താെനാരു
പന്തികൾ നിരൂപിച്ചാൽ സാധി ന്നതുമല്;
എ വരികിലുമതി മടികൂടാെത
െച സാധി േപാരാെമ ധരിച്ചീേടണം;
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കിന്നരൻമാരും കൂെട പിന്നാെല േപാന്നീേടണം
പിെന്ന ഗന്ധർവൻമാരും മുന്നിൽ നടന്നീേടണം;
എന്നാലടിയങ്ങൾ നന്നായ് വരുവാൻ വരം
തന്നാലും! ത രാേന” ”വന്നാലു” െമ െചാല്ലി
ഒന്നി നാരീവൃന്ദം വന്ദി വഴിേപാെല
നന്ദി പുറെപ്പ മന്ദിച്ചീടാെത തെന്ന.
സുരതരുണികള നട ,
സുരഗിരികടകങ്ങൾ കട ,
പരിമൃദുവചനങ്ങൾ തുടർ ,
പരിെചാടു മനെമാ വിടർ .
കുംഭതാളം
വരവാണിജനങ്ങെട തലമുടി പടുതര-
മഴികയും - മലർ െപാഴികയും,
മണമെമ്പാടു വിലസുകയും,
ഹരിസുതനുെട മുന്നിലടു ,
സരസിജശരെനാ കയർ ,
പരിെചാടു മലര െതാടു .
വിധെമാ പകർ വിളങ്ങിനകാലം
പുലി കരടികളും-കുറുനരികളും
മറിമാനുകൾ പന്നികളും;
മദമിളകി നട തുടങ്ങി.
മലയുെട തടെമാ നടുങ്ങി,
മലയരുമുടന നടുങ്ങി,
പല വഴികളുമ മുടങ്ങി,
സുരസുന്ദരിമാരഥ, മലഹരിബലഹരി
പാടുകയും - ചിലരാടുകയും
ഒളിമുഖവീണകേളാതുകയും;
ഒളിമിഴിയുെട ഭംഗിവരുത്തി,
െതളിെവാടു ചിലർ ചൂതുനിരത്തി,
കളിപുതുമ തുടങ്ങിെയാരുത്തി,
കളെമാഴികെള മുന്നിലിരുത്തി,
കനിേവാടു തുടർന്നിതു പടുതരെമാരുവക
താളവും - ചില േമളവും
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ചില െകാ കൾ പാ കളും;
ഒരു കാമിനി െവറ്റ്ല െതറു ,
ഒരു സുന്ദരി പുഷ്പമിറു ,
ഒരുവൾക്കതു ക െവറു
ഒരുവൾക്കഥ മുഞ്ഞി കറു ,
പല ഭാവമതിങ്ങെന
ലക്ഷ്മി താളം
കാ - കനിയു
കാടും പടലും - കട വലയു ;
സുരതരുണികെളാ തളർ ം
നരവീരെന മാടിവിളി ം
സരസം പുനെരാ കളി ം
വിരേവാെടാരു ദിക്കിെലാളി ം
ചിലരെമ്പാടു െനറ്റി ചുളി ം
കലഹി പറഞ്ഞിതു:
ലക്ഷ്മിതാളം
”െകാട്ടി ം - പാട്ടി ം
ഒ ം വിജയാ! നിന രസമിേല്ല?
അതിേമാഹനെമ െട യാനം,
അതിേശാഭനെമ െട ഗാനം,
ചിതമല്ലിതു നി െട ധ്യാനം,
അതിെലാെക്ക നിനക്കഭിമാനം,
ഇതിെനെന്താരു സംഗതി
കണ്ടാലും — കളിയേല്ല
തണ്ടാർമിഴിമാരേശഷമിഹ വ ;
തവ ക കളാശു തുറ !
നവ ലീല മനസ്സിലുറ !
ശിവേസവയിലാശ കുറ !
അവമാനമിെതാെക്ക നിന !
നരവീര! ധനഞ്ജയ!
വന്നാലും - വിരേവാേട
വാമാക്ഷിമാെര വിര വിഹരിക്കാം.
പല്ലവാധരിമാേരക്കണ്ടാൽ
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നല്ല വാ പറഞ്ഞീേടണം
മുല്ലസായകതുൽയനാകിയ
നല്ല സുന്ദരനല്ലേയാ നീ
കുന്തീനന്ദനനായ ഭവാൻ
എന്തിനിങ്ങെന ദു:ഖി ?
പന്തണി ളുർെകാങ്കമാരുെട
ചന്തമെമ്പാടു കണ്ടാലും നീ
ക കളായിരമുള്ളവനും
കണ്ണനും ിയനായ ഭവാൻ
കണ്ണടച്ചതു വിന്നിലുെള്ളാരു
െപ ങ്ങൾക്കതിദണ്ഡമേയ്യാ!
ഖാണ്ഡവെത്തക്കരിച്ചവേന!
ഗാണ്ഡീവെത്ത ധരിച്ചവേന
പാണ്ഡവാ! കളവാണിമാരുെട
താണ്ഡവങ്ങെള ക െകാൾക.
വാശി ഒ ം തുടങ്ങീടാെത
േവശ്യമാെര പരി ഹിക്ക
ഈശേസവയിലാശ േവണ്ടസു-
േരശനന്ദന! േ ശമേയ്യാ!”
ഇങ്ങെന പലവിധമുരെച ം പുന-
രംഗജശരതതിേയ വല ം,
അംഗനമാരവർ െചെയ്താരു യത്നം
ഭംഗമതായി മന ം മുട്ടി;
അതിഘനഭാവസമാധയുറപ്പി-
ച്ചവിെടസ്ഥിതനാമർ നവീരൻ
ഇക്കഥെയാ മറിഞ്ഞതുമില്ലവ-
നുൽക്കടൈധര്യപേയാധിഗഭീരൻ;
അർ നമാനസബന്ധെമാഴിപ്പാ-
നിജ്ജനേമാർത്താെലളുതെല്ലന്നിഹ
നിർജ്ജരനാരികെളല്ലാം തരസാ
ലജ്ജിതമാരായ നട .
ഹസ്തിനപുരമതിലതുകാലം പല-
െരാ വിചാരവുമ തുടങ്ങി;
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കാട്ടിലിരി ം ധർമ്മാത്മജനുെട
പാട്ടിലിരി ം ാഹ്മണർ െചാല്ലി-
േക്ക വിേശഷം ദുേര്യാധനനും
കൂട്ടക്കാരും കുരുസഭതന്നിൽ
മ ികളും യജമാനന്മാരും
യ ികളാകിന കർണ്ണൻ ശകുനി
”അന്തണവരേര കാട്ടിലിരി ം
കുന്തീസുതരുെട വാർത്തകൾ പറവിൻ”;
”നാട്ടിലവർ പുരസ്ഥിതിേയക്കാൾ
കാട്ടിൽ െപരുകിന പരമാനന്ദം;”
”കാറ്റിൻ മകനുെട കായമതിേപ്പാൾ
കാ ം മഴകളുേമ വല
െകാറ്റിനു വകയില്ലാഞ്ഞിട്ടവെനാരു
െകാറ്റിപ്പക്ഷി കണെക്ക െമലി ;”
”െകാറ്റിനു വകയിെല്ലേന്നാ? ശിവശിവ!
മാറ്റികൾ നിങ്ങൾെക്കന്തറിയാവൂ?
ഊറ്റക്കാർെക്കാരിട ം െചന്നാൽ
ഊനം വരുമാറിെല്ലന്നറിവിൻ.”
”ഫലമൂലാദികൾ വളെരത്തിന്നാം
മലയിലതല്ലാെതേന്താ ?”
”ഫലമില്ലാത്ത വിവാദം െകാണ്ടിഹ
കലഹി ന്നതുെമന്തിനു െവറുെത?
കറി നാലും കൂടാെതാരു ഭക്ഷണ-
മറിയുന്നില്ല വനങ്ങളിെല ം;”
”കറി െവപ്പാെന ള്ളതു കാട്ടിൽ?
വിറകിനു മാ ം മുട്ടില്ലവിെട
അരിയും േമാരും പാ വുമീവക-
െയാരു വ ക്കളുമവിെടക്കിട്ടാ;
കൂറു പറഞ്ഞാൽ േബാധം വരുേമാ
േചാറു ന്നവരുേണ്ടാ കാട്ടിൽ?”
”േചാറു തരും യജമാനന്മാരിൽ
കൂറുണ്ടായതു കുറ്റമതാേണാ?
കാര്യം പറയാമറിയണെമങ്കിൽ

https://thalilakkam.in/



കിരാതം - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 20

സൂര്യനവർെക്കാരു പാ ം നൽകി;
എെന്താരു വ നിരൂപിെച്ചന്നാൽ
അന്തരമില്ലതിലുണ്ടാമേപ്പാൾ;
അരിയും േവണ്ടാ വിറകും േവണ്ടാ
കറിെവപ്പാനാെയാ ം േവണ്ടാ
ഉ ം േവണ്ടാ മുളകും േവണ്ടാ
െവപ്പാനുള്ളവരാരും േവണ്ടാ
നിരുപി േമ്പാൾ േചാറും കറിയും
പരിെചാടു പാ ം തന്നിൽ കാണാം
ഇലയും പഴവും ൈതരുമിെതല്ലാം
െചലവഴിയാതവിടത്തിൽ കാണാം.
േതാരൻ പരി ചാറും ചീരക്കറിയുമിഞ്ചി-
ൈത്തരും പച്ചടിയതിൽ േചരും േവപ്പിലക്കട്ടി
നാരങ്ങാ മാങ്ങാ ചിലേനരം ശാപ്പാടിങ്ങെന
ഓേരാ ദിവസേമാേരാ േഘാഷം വിേശഷി ണ്ടാം
’കണ്ണൻ പഴവും െപാന്നിൻ കിണ്ണം നിറ പാലും
െവണ്ണയും നല്ല േചാറും ഉണ്ണാെത േപാകുന്നെതേന്ത?
െപാണ്ണാ വന്നാലു’ െമന്നീവണ്ണം വിളി ം ഭീമൻ
തിണ്ണം വഴിേമൽ വ കണ്ണിൽ കേണ്ടാെരെയല്ലാം;
ചക്ക ഥമേനാടു വക്കാണി ന്നവെര
തക്കത്തിൽ വിളിച്ചില വ ഭീമേസനൻ;
ഒെക്കപ്പറവതിനു വാക്കി ഭംഗി േപാരാ
പാക്കിനും െവറ്റില ം തൂ പുകയില ം
ആർ ം മുഷിച്ചിലില്ല പാർ ം പരിഷകൾ
േഭാഷ്കല്ലവിെടയുള്ള െസൗഖ്യത്തിനതിരില്ല;
സമ്പത്തിങ്കലുമാപത്തിങ്കലു-
െമമ്പെത്ത സഹ ം ാഹ്മണ-
െരെപ്പാഴുമവെരാടുകൂടി നട മ-
തിൽപരെമെന്താരു ഭാഗ്യം േവ ;
ഇേപ്പാഴർ നനവിടത്തില്ല
അൽപം നീരസമതുെകാ ണ്ട്.”
”എ ഗമി ഫൽഗുനനിേപ്പാൾ?”
”നിങ്ങളതാരും േബാധിച്ചിേല്ല?
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പാരാശര്യൻ വന്നരുൾെച
പാരാെതകണ്ടർ നനിേപ്പാൾ
മാരാന്തകനുെട ചരണാംേഭാരുഹ-
മാരാധി തപം െച ടെന
പശുപതിതെന്നാടു പാശുപതാഖ്യം
ശരവും വാങ്ങി വേരണം വിജയൻ
അല്ലാേതകണ്ടരികെളെയല്ലാം
െകാൽവാെനളുതെല്ലന്നരുൾ െച ;
െത ം മടികൂടാേത പാർത്ഥൻ
വി ം ശരവുെമടു തിരി
ൈകലാസാചലമൂേല െചന്നഥ
കാലാന്തകെനേസ്സവ തുടങ്ങി:
ശരവും വാങ്ങിെക്കാ ധനഞ്ജയ-
െനാരുമാസത്തിനക വരുേമ്പാൾ
കുരുവംശെത്ത മുടിപ്പാനുൾെളാരു
െപരുവഴിയാെമാരു സംശയമില്ലാ.”
അന്തണരുെട െമാഴി േക സുേയാധന-
നന്തസ്താപം വളെര മുഴു ;
”െകൗൻേതയൻെറ തപ മുടക്കാ-
െനെന്താരു കുസൃതി വിചാരിേക്ക ?
അമ്മാവൻെറ യത്നമിെതന്നേയ
നമ്മാെലാരു കഴിവിെല്ലന്നറിവിൻ;
ധർമ്മാത്മജനും സഹജൻമാർ ം
ഉമ്മാനും വകയുെണ്ടന്നല്ലവർ ബഹു-
സമ്മാനങ്ങളുമാശു തുടങ്ങി
സേമ്മാദാൽ മരുവുന്നിതുേപാലും!
നിർമ്മാനുഷവിപിനത്തിലിരുന്നവർ
ധർമ്മം െച തുടർന്നതു െകാള്ളാം!
അതിേനക്കാെളാരു ദുർഘടമിേപ്പാൾ
അതിയായി നമു ഭവി ം;
ഹരെനെച്ച തപ ം െചെയ്താരു
ശരവും വാങ്ങി വരുേമ്പാൾ വിജയൻ
കുരുവംശെത്ത മുടിപ്പാനുെള്ളാരു
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െപരുവഴിയാെമാരു സംശയമില്ലാ.”
വിരുതൻ ശകുനി പറഞ്ഞാനേപ്പാൾ:
”മരുമകേന! നീ േഖദിേക്കണ്ടാ
ന െട കൂട്ടിൽ ാണനിരിെക്ക
ധർമ്മജനിവിെട വരത്തി ണ്ണീ!
മർമ്മം േനാക്കിെക്കാ ചതിപ്പാൻ
നെമ്മേപ്പാെലാരു മാനുഷനില്ല;
മറുതല തല െപാക്കാെതയിരിപ്പാൻ
മരുമകേന! ചില വിദ്യെയടുക്കാം;
അറുതി െകാടുപ്പാൻ കൂടീെല്ലങ്കിൽ
െപാറുതി െകടുപ്പാൻ ഞാൻ മതിയാകും;
ഏതും ഭയമിെല്ല െട ൈകയിൽ
ചൂതും പടവുമിരി ണ്ട്;
വാതു പറ പിടി പറിപ്പാൻ
മാതുലെനാരു വിരുതു വിേശഷാൽ;”
കർണ്ണനുമതുേകെട്ടാ പറ :
”കർണ്ണസുഖം പറകല്ല നേര ാ!
െപാണ്ണൻ മാരുതി േപാരിൽ മട ം
അണ്ണൻ ധർമ്മജനങ്ങെന തെന്ന;
ഉണ്ണികൾ നകുലൻ സഹേദവനുമിഹ
െപ നു തുല്യമിെതാെക്കയമർത്താം;
പാശുപതാ ം വാങ്ങി ഫൽഗുന-
നാശു വരുേമ്പാളിത്തിരി വിഷമം;
േ ശത്തിനു പുനരർ നേനാെടാരു
വീശത്തിനു ഞാൻ കുറകയുമില്ല;
ഈശ ീതി ലഭി വരുേമ്പാൾ
ആശു തടുപ്പാനാരും േപാരാ.
കീശദ്ധ്വജനുെട ചിത്തമിളക്കാൻ
െകൗശലെമന്തതു ചിന്തിച്ചാലും;
കിങ്കരഭടെരയയ ടനവനുെട
ശങ്കരേസവ മുടക്കാെമങ്കിൽ
സങ്കടെമാ ഭവിക്കയുമില്ലിഹ
ശങ്കെവടി നിേയാഗിച്ചാലും.”
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ആയതുേക പറ സുേയാധന,-
”നായതിെനാ യത്നം െചയ് വാൻ
നായൻ മാെരെക്കാെണ്ടാരു ഫലമി-
ല്ലായുധമുള്ളവർ തെന്ന ചുരുക്കം;
ക കുടിപ്പാനല്ലാെതാന്നിനു
െകാള്ളരുതാത്ത ജളൻ മാേരറും;
തടിയൻമാരിവർ വീട്ടിലേശഷം
മുടിയന്മാർ ചിലെരാടിയൻമാരും
കുടിയൻമാരിവെരന്തിനു െകാള്ളാം;
കറു തി ന്നവൻ വരുേമ്പാൾ
െവറു പാരം നമു േതാ ം;
കറു താെനങ്കിലും കണെക്ക
’പുറ നിെല്ല’ ന്നിറക്കിനിർ ം;
മറു വന്നാലവൻെറ കണ്ഠം
അറു െകാൾവാൻ മടിക്കയില്;
െചറുപ്പകാല ഞാൻവരുത്തി-
െപ്പാറുപ്പതി ം െകാടു െപട്ടികൾ
തുറപ്പതി ം നമു െവറ്റില
െതറുപ്പതി ം െതളി നിൽ ം
െചറുക്കനും കള്ള് കുടി വന്നാൽ
കുറുക്കെനേപ്പാലടി ദൂെര-
പ്പറ മാറാകും കാരം
മറ േവാളം പുറ നാട്ടിൽ
കറു കീറിപ്പറിച്ച മു ം
െതറു െകട്ടി തരംെകേടണം;
തരത്തിെലൻെറ പുരത്തിലിേപ്പാൾ
കരുത്തരായിെട്ടാരുത്തരില്ല
സമർത്ഥെര നടി പാരം
തിമിർ നിൽ ം ജനങ്ങേളെക്കാ-
ണ്ടനർത്ഥമല്ലാെതാരിക്കലില്ല
കിമർത്ഥേമവം പറഞ്ഞിടു ;
െപരുത്ത കാര്യം വരു വാനി-
െന്നാരുത്തേനഞാനുര വിട്ടാൽ
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അരപ്പണം േപാെലനി കിട്ടാ,
നിരപ്പിെലല്ലാം കരസ്ഥമാ ം;
കടുെത്താരിക്കൽ പിടി െകട്ടി
കടുത്ത െവയിലിൽ കിട മേപ്പാൾ
അടുത്ത തമ്പിക്കടുത്തവൻ വ-
ന്നടു ടൻ േവർെപടു െകാ ം;
കുറ്റെമാേരട ണ്ടാകുേമ്പാൾ
മറ്റവെരേസ്സവി െപാറുക്കാം;
േജ്യഷ്ഠനു തിരുവുള്ളേക്കെടന്നതു
േകട്ടാലനുജൻ രേണ്ടാ നാേലാ
കാ േന്നരത്തായാളവനുെട
പാട്ടിലതായ് വരുെമേന്ന േവ .
കൂട്ടത്തിൽ പലരുണ്ടാകുന്നതു
േകാട്ടം ന െട കൂട്ടക്കാർക്ക്,
നാട്ടിലിരി ം പരിഷകേളഷണി
കൂട്ടിത്തമ്മിൽ കലഹിപ്പി ം;
േചാറു െകാടു ം യജമാനെനെയാരു
കൂറില്ലാർ ം ന െട നാട്ടിൽ
ഏറു െകാടുപ്പാൻ േതാ െമനിക്കീ-
േപ്പാറകൾ കാ ം െതാഴിലുകൾ കണ്ടാൽ;
ഈറ വരുേമ്പാളിന്നതു െചയ്യരു-
െത നമുക്കിെല്ല െട കർണ്ണാ!
എന്തിനു പലെരശ്ശണ്ഠയിടു
കുന്തീസുതനുെട േസവ മുടക്കാ-
െനെന്താരുപായമിെതന്നല്ലാെതാരു
ചിന്ത നമുക്കിഹ ചിതമില്ലിേപ്പാൾ”
”മൂകാസുരെനെച്ചാല്ലിയയച്ചാ-
ലാകാെത്താരു വഴിയില്ലിഹ േജ്യഷ്ഠാ!
ഇശ്ശാസന സാധി മവൻ” ഇതി
ദുശ്ശാസനനും വ ര െച .
”എങ്കിൽ െച വിളി വരുത്തിൻ;’
മൂകൻ വ വണങ്ങി െചാന്നാൻ;
”മൂകൻ ഞാനിഹ കൽപന േകട്ടാൽ
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ആെകെച്ച ജയി വരുേന്നൻ;
നാകം േമദിനി പാതാളവുമിഹ
േലാകം മൂന്നിലുമുള്ള ജനത്തിനു
പാകം വരുവാനുള്ള വിധങ്ങളി-
േലകം േപാലും ഹിയാതില്ല.”
”ശകുനി പറഞ്ഞതു െകാള്ളാമൂകാ!
ശകുനം െകാള്ളാെമ നിന
പുലെര ക കവർന്നാലുടെന
തല േപാെമന്നതു േബാധിച്ചാലും;
നിർജ്ജനമാകിന ഹിമഗിരിവനമതി-
ലർ നനു തപം െച
അവെനെച്ച വധി വരാനുട-
നവകാശം വരുെമങ്കിലിദാനീം
െകൽെപാടു ഝടിതി ഗമിക്ക ഭവാനിഹ
കൽപനഞാൻ പറയുന്നിതു മൂകാ!”
അതു േകട്ടവനും െതാഴുതറിയി :
”അതു ഞാൻ സാധിച്ചി വരുേന്നൻ
ചതി കൂട്ടീടാൻ നെമ്മേപ്പാലി
ക്ഷിതിയിെലാരുത്തരുമില്ല നേര ാ!
തടിയൻ കിടിയുെട വടിവു ധരി ട-
നടിയൻ െചന്നിഹ മടികൂടാെത
ക മട തപം െച െന്നാരു
പാ കുമാരൻ തൻെറ ശരീരം
വിരെവാടു െച പിളർ വരു -
ണ്ടരനിമിഷം െകാണ്ടസുരവരൻ ഞാൻ,”
ഇത്തരമവെനാടു സമയം െചയ്തഥ
മത്തനതാകിയ മൂകൻ വലിെയാരു
പന്നിത്തടിയനതായിെച്ചെന്നാരു
കുന്നിൻ മുകളിെലാളി വസി .
ചമ്പതാളം
അമരവരതനയനുെടയുരുതരതേപാബലാൽ
ആേക ദഹി തുടങ്ങീ മഹീതലം
കരടി, കരി, ഹരി, ഹരിണ, ശരഭ, മഹിഷങ്ങളും
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കാ തീ തട്ടിദ്ദഹി ം കണക്കിേന;
മനുജനുെട പരവശത വിരവിെനാടു ക ടൻ
മാമുനീ ന്മാർ പുറെപ്പ െമല്ലേവ;
തരണിമുനി, ഹരിണമുനി, കുശികമുനി, െയന്നിവർ
വാമേദവൻ, ദണ്ഡി, നാരദൻ, വ്യാസനും,
കലശഭവമുനിതിലക, നധികനിശിതൻ തഥാ
കണ്വൻ, പുലസ്ത്യനും, പിെന്ന വാൽമീകിയും
പല മുനികളിവരധികമതിരയമിയ ടൻ
പാർവ്വതീകാന്തെനക്കാണ്മാൻ പുറെപ്പ ;
വിരവിെനാടു രജതഗിരിയുെട മുകളിേലറിനാർ,
വിൈശ്വകനാഥെന വാഴ്ത്തിനിന്നീടിനാർ;
ഭുവനപതിഭവനമതിലിയലുമതിവീരരാം
ഭൂതങ്ങൾ െചന്ന ണർത്തി െമല്ലേവ:
”അരവകുലമതികലയുമണിയുമഖിേലശ്വരാ!
ആവലാതിക്കാർ വരു െണ്ടാരുവിധം
രുചിരതരജടമുടിയുമധികമിഹ താടിയും
ചാരുരു ാക്ഷവും േയാഗപട്ടങ്ങളും
സുരമുനികൾ പലരുമുടനപി ച ജലപാ വും
മാമുനിമാരുെട േവഷം മേനാഹരം;
വിരവിെനാടു മുനികൾ തവ കഴലിണ വണ വാൻ
കാലവും പാർ വാഴു ബാഹ്യാങ്കേണ.”
ഇങ്ങെനയുൾെളാരു ഗിരമാകർണ്യ
കഞ്ജശരാരിയുമരുളിെച്ച ;
”ആ ിതരാകിന താപസവരെര
ആശു വരു ക വിരവിെനേട േപായ്.”
കിങ്കരവരരതു േക ടെന മുനി-
സംഘങ്ങെളയും െച വരുത്തി.
ചമ്പതാളം
മുനിവരരുമതുെപാഴുതു മുഹുരപി നമി ടൻ
മുേഗ്ദ്ധ ചൂഡേനാേടവേമാതീടിനാർ;
”പരമശിവ! പുരമഥന! വരദ! കരുണാനിേധ
പാർവ്വതീകാന്ത! നമേസ്ത നേമാ േത!
കനകനിറമുടയഫണിനികരമണികുണ്ഡല!
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കാലാര കാലാരിേദവ! നമേസ്ത നേമാ േത!
നിടിലതടനയനപുട! നിഹതകുസുമായുധ!
നിർമ്മലാകാര! നമേസ്ത നേമാ േത!
സകല സുരമുനി മനുജദനുജകുലവന്ദിത!
സർേവ്വശശംേഭാ! നമേസ്ത നേമാ േത!
ദന്തിമഹാസുരനിധനം െചെയ്താരു
നിന്തിരുവടി വടിേവാടറിയണം
കുന്തീസുതനുെട നിയമമതാകിന
െചന്തീക്കനലതിലേയ്യാ! ശിവശിവ!
െവന്തിടു ജഗ യെമല്ലാം
നിന്തിരുവടിയറിയാത്തതുമല്ലാ;
ചിന്തിതമാകിയ വരദാനത്തിനു-
െമന്തിനു താമസമഖിലാധീശ!
ഭവനാം ഭഗവാൻ ിപുരൻമാരുെട
ഭവനം മൂേന്ന ചുട്ടതുമു ;
തവപദേസവിതനാകിയ പാർത്ഥൻ
ഭുവനം മൂ ം ഭസ്മമതാ ം;
അവനും പാരം േമനി െമലി
ശിവേന! െയാരുപിടിെയേല്ലയു ;
ദിവസംേതാറും കൃശനായാൽ പുന-
രവസാനം വരുവാനുമടു ;
’വരമവേനകീെലന്നല്ലവനുെട
മരണവുമാശു വരുത്തി മേഹശൻ;
തരമല്ലാത്തവെനേസ്സവിക്കരു-
െത’ െന്നാരു ദൂഷണമ ഭവി ം;
എന്തിനു ശിവെനേസ്സവി ?
ചിന്തിതെമാ ലഭിക്കയുമില്ല
അന്തം വരുവാെനളുതാം ന െട
കുന്തീസുതനു പിണഞ്ഞതുേപാെല;
ശ ജയത്തിനു ശിവെനക്കണ്ടാ-
െല യുെമളുെതെന്നാരു മുനി െചാല്ലി;
ആയതു േനെരേന്നാർെത്താരു േഭാഷൻ
രാവും പകലും മടി കൂടാെത
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കായേ ശം െച തുടങ്ങി
കായും കനിയും കൂടി െവടി
ഊണുമുറക്കവുെമാെക്ക െവടിെഞ്ഞാരു
തൂണു കണേക്ക നി ഭജി ;
എ ം ശിവെനക്കണ്ടതുമില്ലവ-
നങ്ങെന നി മരിേച്ചയു .
േസവിച്ചവെര കൂറില്ലാെത്താരു
േദവന്മാെരെച്ച ഭജിച്ചാൽ
ഏവം ഫലെമ ള്ളപവാദം
േകവലമി ഭവാനു ഭവി ം;
നിങ്കലപ തി േകൾ ംെപാഴുതിൽ
സങ്കടമടിയങ്ങൾ മേഹശാ!
ശങ്കരശംേഭാ! ശതമഖതനയനു
ശങ്കരനായി വേരണം ഭഗവാൻ.”
ലക്ഷ്മി താളം
” ീകണ്ഠ! ശിതികണ്ഠ: ശംേഭാ ശരണം
ഫണീ മണികണ്ഠ! ജയ ജയ!
വിേശ്വശ! വിജിതാശ! വിേത്തശസഖ!
സീദ പരേമശ! ജയ ജയ!”
കുംഭതാളം
”പരിഹതസുരരിപുമണ്ഡല! ഫണികുണ്ഡല!
പരിപാലയ! പാ സുതം;
മനസിജമദഭരഖണ്ഡന! ശശിമണ്ഡന!
മദവാരണദണ്ഡധര! ജയജയ!”
താളേഭദം
”ടങ്കവും മൃഗവും പരശുവും
തിങ്കളും തിരുനീർഫണികളും
ഗംഗയും ജടയും പലവിധം
മംഗലാഭരണം തവ വിേഭാ!
ജയജയ! ഹരഹര!
പുരഹര പരമശിവ!
ജയജയ! ഹരഹര!”
കുണ്ടനാച്ചിതാളം
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”മനക്കാമ്പിലുറ ന്നവർെക്കല്ലാം െകാടു ം
മടിക്കാെത വരം നീ മഹാേദവ!
പട ം മിടു ണ്ടായിവരുത്തീടുവാന ം
െകാടുക്കാതിരിപ്പാെനന്തേഹാ കാരണം? ജയജയ!”
ചമ്പതാളം
”കരബലം തടി ം കുരുബലം മുടി ം
സുരകുലം പുക ം - വരഫലം കരു ം
പലഗുണം വരു ം വിജയനു.”
പഞ്ചാരിതാളം
വിജയകരം വിപുലതരം
വിശിഖവരം വിമതഹരം
വിമലതരം വിതര! പരം
വിഹിതവരം ജയജയ!
ഹരഹര! പുരഹര! പരമശിവ!”
അടന്തതാളം
”തവ വര വരബലം െകാ ം
ഗുരുതരം ശരബലം െകാ ം
പുനരവൻ കരബലം െകാ ം
ഘരതരം ഹരിബലം െകാ ം
ഹരിസുതൻ വരബലം െകാ ം
വിരുതനായി വരുമേത േവ .”
ഇത്ഥം മുനികളുെട സിദ്ധാന്തെമല്ലാം േക
മുേഗ്ദ്ധ ചൂഡൻ മൃദുമന്ദസ്മിതവും തൂകി
ഉത്തരെമാന്നവർകൾ ൾത്താപം തീരുവാനാ-
യ മാ െമങ്കിലുെമാന്നരുൾ െചയ്തിേല്ലതും;
”െച ം തിരുമനസ്സിൽ പ ന്ന ഭാവമില്ല,
കുറ്റം വരാെത ക െതെറ്റ േപാക ന ,
വ ള്ള ഭൃംഗിരിടി വ പുറത്തിറ ം-
മുേമ്പ ഗമി െകാൾകന നമുെക്കന്ന”വർ
കുമ്പി കൂപ്പിത്തിരുമുമ്പിൽനിന്നി േപാ ;
വമ്പിച്ച താപസൻമാെരല്ലാരുെമാരുമി
ചിന്തി റച്ചവരും പാർവ്വതീേദവിയുെട
അന്തിേക െച നി ണർത്തി വൃത്താന്തങ്ങൾ;
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”കുന്തീതനയെന നാളു േസവി
നിന്തിരുവടിേയതും േബാധിച്ചില്ലേയാ േദവി!
െചന്തീകണക്കവൻെറ േദഹം ജ്വലിച്ചീടു
െവന്തീടുമാറായേല്ലാ മൂ ഭുവനങ്ങളും;
ഇ മുനികൾ ഞങ്ങൾ െചന്ന ണർത്തിച്ചി ം
ഒ മരുൾ െചയ്യാ േപാ ഞങ്ങെളല്ലാരും;
കുന്നിൻ മകേള! നീ താൻ െചന്ന ണർത്തിെച്ചന്നാൽ
നന്നായ് ഫലി െമ േതാ ഞങ്ങൾെക്കല്ലാം;
തൃക്ക നകൾ െകാ വക്കാണി ന്നേനരം
മുക്കണ്ണൻ ത രാൻെറ മുെഷ്കാ താണുേപാകും;
ഇക്കണ്ട പുരുഷന്മാർ െന ംഭം േപാെലതെന്ന
ൈമക്കണ്ണിമാെരല്ലാരും തീക്കട്ടെയന്നേപാെല;
െചാൽെക്കാ ം വിദ്വാൻ മാരുര ന്ന വാക്കി േണ്ടാ
േഭാഷ്കായ് വരു നീയിളകാതിരുന്നാൽ േപാരാ;
േ ാ ിയം പറക മാ മല്ലിതു നിൻെറ
േന സാദമതിമാ ം സിദ്ധമേല്ലാ;
േന ം മൂ ള്ളവൻെറ ഗാ ം പാതി േമടിപ്പാൻ
പാ മായേല്ലാ നീയും േഗാ ാധിരാജപു ീ!”
എന്നതുേക ഗിരിനന്ദിനി ഭഗവതി
മന്ദഹാസവും െച മന്ദെമാന്നരുൾ െച !
”ഇ ഞാൻ മടിയാെത ച േശഖരേനാട്
എല്ലാമുണർത്തിച്ചീടാെമാെന്നാഴിയാെതതെന്ന
എന്നാലറിയാമെെല്ലാ എേന്ന പറ കൂടൂ
എേന്നാടും േകാപിെച്ചങ്കിൽ അേന്നരം മാറിേപ്പാരാം”
എന്നരുൾ െച േദവി െച ഗിരീശൻ മുമ്പിൽ
വന്ദനം െച നിന്നാൾ മന്ദസ്മിതവും തൂകി.
പദം. ആനന്ദൈഭരവി - െചമ്പടതാളം
പല്ലവി
നിരുപമഗുണവസേത! ീനീലകണ്ഠ!
നിശമയ േമ വചനം
അനുപല്ലവി
സുരവരസുതെനേന്ത വരമരുളീടാ
പുരഹര നാഥ! വിേഭാ!
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സുരവരപരിനുതപദ!
ചരണങ്ങൾ

1 .
െപരിെകക്കാലമുണ്ടർ നൻ ഭർത്താേവ! നിെന്ന
പരിെചാടു േസവിച്ചിടു
സുരപതിസുതനുെട പരിഭവം േപാ വാൻ
െപരിെകയുണ്ടാ ഹം
സുരവരപരിനുതപദ!

2.
േഘാരനിയമങ്ങൾ കാരണം, പാർത്ഥൻെറ േദഹം
പാരം െമലി േപായേയ്യാ!
പാരാെത െചന്നവനു പാശുപതാ ം നൽകി-
േപ്പാേരണമി േശഖരാ!
സുരവരപരിനുതപദ!

3.
ഊണുനുറക്കവുെമല്ലാം െവടി കാട്ടിൽ
വാണു തപം െചയ്തീടു
ാണങ്ങൾ േപാകും മുേമ്പ ബാണം െകാടുത്തീേടണം
ബാണൻെറ വാതിൽ കാത്തവേന!
സുരവരപരിനുതപദ!

4.
തിരുവുള്ളെമങ്കലുെണ്ടങ്കിൽ താമസിയാെത
നരനി വരം നൽേകണം
അരയ്ക്കാൽ നാഴിക േപാലും ഇളച്ചങ്ങിരു േപായാൽ
തരേക്കടു വ കൂടുേമ.
സുരവരപരിനുതപദ !
ഗിരിവരമകളുെട കളവചനം
പരിെചാടു കരുതിന പുരമഥനൻ
സരസെമാരു വചനമരുളി മുദാ:
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”സരസിജായതദലസമനയേന!
സുരവരസുതനുെട മനസ്സിൽ മദം
െപരുതതു കരുതുക ഗിരിതനേയ!
പരവശമവെനാരു തരി മില്ലാ
കരളിലഹമ്മതി കുറവുമില്ലാ
സുരകുലവരനുെട തനയെന ം
സരസിജശരെനാടു സദൃശെന ം
സരസചരിതങ്ങളിൽ പടുത്വെമ ം
മരുത്തിൻെറ മകനുെട സഹജെന ം
കുരുപതികളിേലറ്റം സിദ്ധെന ം
മരുത്തിൻെറ മകേനക്കാൾ വലിപ്പെമ ം
കരു ള്ള പരിഷയിലധീശെന ം
ഗുരുത്വമുള്ളവർകളിൽ ഥമെന ം
കരത്തിൽ വിെല്ലടുേത്താരിൽ മുഖെന ം
ഗുരുക്കൻമാേരക്കാട്ടിൽ ഥിതെന ം
നരകമഥനേനാടു സഖിത്വെമ ം
നരപതികളിേലറ്റം സിദ്ധെന ം
തരുണീകുലമണി രമണെന ം
തരണിഗുണമുടയ പുരുഷെന ം
ഇത്തരമുെള്ളാരു ഗർ ശമിപ്പാൻ
ഇത്തിരി പാകം വേന്ന തീരൂ
യുദ്ധം െച തളർച്ച വരുേമ്പാൾ
ബുദ്ധിയിൽ നല്ല വിേവകവുമുണ്ടാം;
പാകം വ പഴുേത്താെരാടുകിനു
നീരു െകട്ടിയുറ ചമഞ്ഞാൽ
ക്ഷാരം വ പഴുപ്പിച്ചവിെട
ദ്വാരം വ മൃദുത്വം വന്നാൽ
വ്യാധിെയടു കളഞ്ഞതിനകേമ
േശാധന െചയ്താലുടെനതെന്ന
വരളാനുള്ള കുഴ മതിൻേമൽ
പിരളുേന്നരം താേന വരളും;
തരളാംബുജദളനയേന! നിെന്നാടു
കുരള പറഞ്ഞിെട്ടെന്താരു കാര്യം!
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ദു കിടെക്ക വര ം ണമതു
െപാ ം പിെന്നയുെമാരു സമയത്തിൽ;
ഒ ം ൈവകാതവെനാടു യുദ്ധം
െപെട്ട ണ്ടതു കണ്ടാലും നീ;
എലിെയേപ്പാെലയിരി ന്നവെനാരു
പുലിെയേപ്പാെല വരുന്നതു കാണാം
േനാ വിശ കിട ം ഫൽഗുന-
േന വരുേമ്പാൾ ഭൂമി കുലു ം;
കാറ്റിൻ മകനുെട േസാദരെനന്നതു
കാട്ടിത്തരുവൻ കണ്ടാലും നീ;
കാട്ടാളാകൃതി ൈകെക്കാണ്ടിഹഞാൻ
േവട്ടയുമാടി നട േന്നരം
േകാട്ടം കൂടാതവെനാടു സമരം
കൂ വതി ം സംഗതിയുണ്ടാം;
മേട്ടാലും െമാഴിയാേള നീെയാരു
കാട്ടാള ീേവഷെമടുക്ക;
കൂട്ടക്കാരിവർ ഭൂതഗണം പല
കാട്ടാളൻമാരായി വേരണം
കുംേഭാദരനും കുംഭീധരനും,
കുംഭാണ്ഡകനും കുംഭീലകനും,
സിംഹീരണനും, ശൂലാ ിപനും,
ശൂലാവൃതനും, കുംഭനികുംഭൻ
കുണ്ഡീവരദൻ കുഞ്ജരജംഘ-
നുദ ൻ വീരൻ, ഗ കാക്ഷൻ,
കണ്ഠീരവനും ഭൃംഗീരടിയും
ഘണ്ടാരവനും ഭയിർപ്പീരജനും
തുംഗരാജ, നസുരമർദ്ദനഭ ൻ
വീരഭ നതിഭ നുദ ൻ
ൈഭരവൻ, മണിവരൻ, മണികണ്ഠൻ
നനടിേകശ്വരനിവർെക്കജമാനൻ
നന്നിെതാെക്ക വനചാരികളാവാൻ;
ശ്വാക്കളായി ചിലെരാ കുര ം
േപാർ േപാെല ചിലെരാ തടി ം
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െവക്കമെമ്പാടു നടപ്പിനേശഷം
തക്കമി മമ േവട്ടകളാടാൻ.”
ഇത്തരമരുളിച്ച മേഹശൻ
സത്വരമെങ്ങാരു വനചരനായി
ത സുവർണ്ണകവർണ്ണശരീരൻ
ത വിളങ്ങി വിേശഷമേനാജ്ഞം;
ജടമുടി നെല്ലാരു തലമുടിയായി
നിടിലത്തിരുമിഴി തിലകമതായി
ഫണിമണി മാലകൾ പീലികളായി
ഫണിപതി വാസുകി കടകമതായി
അസ്ഥികൾ ശംഖാഭരണവുമായി
അെത്താഴിൽ കണ്ടാെല മേനാജ്ഞം;
കരിേത്താൽ നല്ല കറുത്ത ദുകൂലം
വരിേത്താൽ ഭുജഗം െപാന്നരഞ്ഞാണം
െവണ്മഴു ശൂലം ചാപം ശരവും
െവണ്മയിലവ പുനരങ്ങെനയേല്ലാ;
കുന്നിൻ മകളുമതിന്നനുകൂലം
കുന്നി രുകുലമാലയണി
ഒ കറുെത്താരു പുടവയുടു
െകാട്ടെയടുെത്താരു േകാലുെമടു
ശങ്കരഭാമിനി ൈകകളിലങ്ങഥ
ശംഖുംമുടുകുകൾ െകാ നിറ
െമച്ചമിയെന്നാരു ൈകവിരൽ പത്തിനു
പിച്ചളേമാതിരമി വിളങ്ങി;
നട കാനനതടത്തിലെമ്പാടു
കട േവട്ടകൾ തുടങ്ങി, നെല്ലാരു
കറുത്ത പ കളുടു െകാണ്ടിരു
പുറ െതാങ്ങലു നിരത്തിയൻ െപാടു
ഉരത്ത കാർമുകെമടു താൻ കണ-
െതാടു കാനനതടത്തിെലത്തിന
കടുത്ത പന്നികളടുത്ത േപാ കൾ
അടക്കെമന്നിെയ നട മാനകൾ
തുടങ്ങിയിങ്ങെന മൃഗങ്ങളിൽ വിട-
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ടങ്ങി ലീലകെളാടുങ്ങി േകഴകൾ.
”പാണ്ടൻ നായുെട പല്ലിനു െശൗര്യം
പേണ്ടേപ്പാെല ഫലി ന്നില്ലാ;
പണ്ടിവെനാരു കടിയാെലാരു പുലിെയ-
ക്കണ്ടിച്ചതു ഞാൻ കണ്ടറിയുേന്നൻ;
കാളൻ നായും കാട്ടിൽ വരുേമ്പാൾ
േകാളല്ലാെതാരു േപടി തുട ം
വീട്ടിൽ വരുന്നവെരപ്പലേരക്കടി-
കൂട്ടിയ െചണ്ടക്കാരെന ഞാെനാരു
കൂട്ടിലതാക്കി ചങ്ങലയിട്ടഥ
പൂട്ടിപ്പിെന്നക്കഞ്ഞി െകാടു ം;
െവ , വാ വാെയ വിളിച്ചാൽ
െതാള്ള തുറ പറ വരും താൻ
കള്ളനു തുള്ളി കഞ്ഞിെകാടുപ്പാ-
നുെള്ളാരുരുപായം കാണ്മാനില്ല;
കാ ം െകാണ്ടവെനെപ്പാഴുമങ്ങെന
കൂറ്റൻ േപാലിറയ കിട ം
തിന്മാനല്ലാെതാന്നിനുേപാലും
ന െട വീട്ടിൽ കാണ്മാനില്ല
വണ്ണൻ വാഴകണെക്ക തടിെച്ചാരു
െപാണ്ണൻ നായുെണ്ട െട വീട്ടിൽ
അണ്ണനുമാ ം േചാറണ്ടവിടവ-
നു േമ്പാൾ ന രുള െകാടു ം;
പന്നിയിറച്ചികൾ പേണ്ട േവണ്ടാ
ദുർന്നിലെകാെണ്ടാരു െപാറുതിയുമില്ലാ;
കുറ്റിെച്ചവിയൻ നാേയെക്കാെണ്ടാരു
കുറ്റം പറവാൻ കാണുന്നില്ലാ;
േവട്ടയ്ക്കായി വിളി േന്നരം
േചട്ടക്കാരനു െചവിയും േകളാ
േവട്ടക്കാർ വിളി െകാടുത്താൽ
േചട്ടൻ േകട്ടാൽ കലശലു കൂ ം.”
ഇത്തരെമാരുവക കാട്ടാളൻമാർ
ചിത്തരേസന പറ ചിരി ം
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ഒെക്കച്ചാടിക്കാടു തകർ ം
ബദ്ധെപ്പ നട തിമിർ ം
ചാടിവരുന്ന മൃഗങ്ങെളെയല്ലാം
കുത്തിെക്കാ കളി പുള ം
ചത്തമൃഗെത്തെക്കട്ടിെയടു ം
മത്തഗജെത്തെച്ച തടു ം
വരിയൻ പുലിെയ രികകൾ െകാ ം
കരടിമൃഗെത്തപ്പരിഘം െകാ ം
ദന്തികുലെത്ത ന്തംെകാ ം
ബാലമൃഗെത്ത േവലുകൾ െകാ ം
വ്യാ കുലെത്ത ച ം െകാ ം
വ്യാളമൃഗെത്ത വാളുകൾെകാ ം
മർക്കടവരെര കർക്കട െകാ ം
ഗന്ധമൃഗെത്തഗ്ഗദെയെക്കാ ം
ഖഡ്ഗമൃഗെത്ത ഖഡ്ഗം െകാ ം
കണ്ഠീരവെര മുസൃണ്ഠികൾ െകാ ം
കാടും പടലു കടുത്തിലെകാ ം
െതരുെതെരയ വധി തുടങ്ങി
വിരുതു െപരുെത്താരു ഹരഭൃത്യന്മാർ;
തടിയൻ പന്നിെയ െവടിെവപ്പാനാ-
െയാരുവൻ െചെന്നാരു പടലിെലാളി
പടലിൽ കണ്ടതു പന്നിയെതെന്നാരു
ഭടെനാരു െവടിയും വച്ചാനുടെന
തടിയൻ െവടിെകാണ്ടവിെട മറി
ഓടിെച്ചന്നിതു െവടി വച്ചവനും
ആ കിടിയല്ലിവനേയ്യാ! ന െട
മക്കെട മാതുലനിങ്ങെന കർമ്മം!
മലയൻമാെരാരുദിക്കിൽ െച
വലയും െകട്ടിപ്പാർ േന്നരം
കലെയക്ക ഭയെപ്പെട്ടാരുവൻ
തലയും കുമ്പിേട്ടാടിേപ്പായി
വലയിൽെപ്പ വലഞ്ഞതു ക
മലയെനാര േയാഗി ടെന
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തലയിൽെക്കാ തറ വിറെച്ചാരു
ഫലമില്ലാെത മരിച്ചാൻ േഭാഷൻ;
നായൻമാരുെട നായാട്ടിങ്കല-
പായം പലവിധമിങ്ങെനയുണ്ടാം.
ആയതിെനാ ം സംഗതിയില്ല വി-
നായകജനകൻ കളിയാടുേമ്പാൾ.
കാട്ടാളരാജൻതാനും കാട്ടാള ീയും തൻെറ
കൂട്ടാളിവൃന്ദേത്താേട േവട്ടവിേനാദം പൂ
കുന്തീകുമാരനുെട അന്തികം തന്നിൽെച്ച
പന്തി നിര നിന്നങ്ങന്തിയും വന്നണ ;
തടിേച്ചാരു പന്നിേവഷം നടിേച്ചാരു മൂകാസുരൻ
കടുേത്താരു േകാപേത്താടങ്ങടു പാർത്ഥെനെക്കാൽവാൻ
ഉരത്ത പന്നി റ്റൻെറ െപരുത്ത േഘാഷങ്ങൾ േക
കരു ള്ളർ നൻ തൻെറ ഗുരുത്വംെകാണ്ടതുേനരം
അഴി സമാധി േന ം മിഴി േനാ േന്നരം
ഉറ ത െട േദഹം മറ െകാെണ്ടാരു ശ
ചതി നെമ്മെക്കാ വാൻ കുതി വന്നിതു മൂഢൻ
വധിപ്പാൻ വരുന്നവെന വധിച്ചാൽ മൽഗുരുനാഥൻ
വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾേക്കതും വിരുദ്ധമല്ലതു നൂനം
പടുത്വേമാേടവം ചിന്തിെച്ചടു ഗാണ്ഡീവംൈകയി-
െലടു നെല്ലാരു ബാണം െതാടു േകാപം നടി .
േഘാണിത്തടിയെന േനാക്കിയയെച്ചാരു
ബാണമതുൽക്കടമക്കിടിത െട
േഘാണാം െച പിളർെന്നാരു േനരം
ാണങ്ങൾ യാണമടു ;
സംഗതി െകാള്ളാെമ മുറച്ചി -
ട്ടംഗജരിപുവും ബാണമയ ;
പൃേഷ്ഠ െച തറെച്ചാരു ബാണം
പൃഷ്ഠംഝടിതി പിളർ തിരി
വ പതിെച്ചേന്നാർ കിരീടി
െച കരത്തിെലടുെത്താരു സമയം
വ സമീേപ നി കിരാതൻ
ഒ കയർ പറ തുടങ്ങി:
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”ന െട ബാണം േമാഷ്ടിപ്പാേനാ
ദുർമ്മതി വ തപം െച ?
അ കളില്ല നിനെക്കന്നാലതി-
ന കൾെകാ വരുത്തിേക്കാ നീ;
അെമ്പാടു നെമ്മാടു യാചിച്ചാൽ പ-
ത്തമ്പതു കണകൾ തരു ണ്ടിഹഞാൻ;
ക കവർന്നാലുടേന തെന്ന
െവ ം തരുമതു സംശയമില്ലാ.
ഭ നിനച്ചിഹ ക മടെച്ചാരു
കള്ളൻ നി തപം െച
െകാള്ളാമിതുമിന്നിതു വഴിേപാക്കർ-
ള്ള ധനങ്ങൾ പിടി പറിപ്പാൻ;

പകൽ കഴിേവാളം കപ്പാെന ം
കഴിവില്ലാ തേപാധനഭാവം
അർക്കൻ േപായി മറെഞ്ഞാരു സമേയ
ത രണത്തിനു സമയം േനാ ം
ദി കെളാെക്ക നട ദിേനശ-
നുദി ംമുേമ്പ വ കുളി ം
ക മട വിചാരി ന്നതു
െപാ േള്ളടം പണമുേള്ളടം
െപ േള്ളമതല്ലാതിെന്നാരു
നിനവു നിനക്കിെല്ലെന്താരു കഷ്ടം!
നാണം കൂടാതേയ്യാ! ന െട
ബാണം കട്ടവേനതിൽ കൂ ം?
ആണുങ്ങൾ പിറന്നവെനങ്കിൽ
ാണേത്തക്കാൾ നാണം വലുേത.”
വ്യാധവച കൾ േക ടനേപ്പാൾ
േ ാധമിയ രെച കിരീടി:
”നിെല്ലട േവടാ, നി െട പ കൾ
തല്ലിയുതിർപ്പാൻ ഞാൻ മതിയാകും
ഇെല്ലാരു സംശയ” െമ പറ
വി വലി കുല കിരീടി
നെല്ലാരു ബാണെമടു െതാടു
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മുല്ലശരാരിക്കിട്ടഥ വി .
െത ം പഴുതാതവനുെട േനെര
ച ന്നതു കണ്ടംബരചാരികൾ
അല്ലൽ മുഴു വിര തുടങ്ങി
െത കുലുങ്ങീലന്തകൈവരി;
വില്ലിൻ മുനെകാണ്ടവനുെട ബാണം
ത െയാടി െപാഴിക്കണ ക ;
അതു കണ്ടേപ്പാളതിപരുഷേത്താ-
ടതിലധികം ശരവരിഷെഞ്ച
അതിശയമവനുെട ശരനികരത്താൽ
കതിരവനുെട കിരണങ്ങൾ മറ .
നാടു നടുങ്ങി, നാലു നിലയും കുലുങ്ങി, മാനും
കലയും നടുങ്ങി, തമ്മിൽ കലഹം മുഴുത്തേനരം
മലമകളതുേനരം തലയുമഴി കു -
മുലയും തുളുമ്പിെച്ച കലഹം ശമിപ്പിപ്പാനായ്
പലവാ മരുൾ െച ഫലമിെല്ലേന്നാർ മാറി
പരിേചാേട പാർവ്വതിയും, കലശൽ പിെന്നയുേമറി.
മലമകൾ ഭഗവതി പുനരതുേനരം
വലരിപുസുതനുെട ബാണമേശഷം
മലർസമമാെകന്നരുളിെച്ച
മലർശരനായി മേഹ തനൂജൻ;
ശരധിയിെലാരു ശരമില്ലാതാെക-
ന്നരുൾ െച ഗിരിനന്ദിനിയേപ്പാൾ
ഇെല്ലന്നാകിൽ ശരവും േവണ്ടാ
നല്ല തരം പുനെര കിരീടി
വി വലിച്ചഥ ത തുടങ്ങി
മുല്ലശരാരിെയ വിരെവാടു പാർത്ഥൻ;
ഹരനുെട ജടയിൽ കുടിെകാണ്ടീടിന
സുരനദിയാകിയ ഭഗവതിയേപ്പാൾ
വലരിപുസുതനുെട വി പിടുങ്ങി-
ത്തരസാ ത െട തിരയിെലാളി
ചാപം േപാെയാരു സമേയ വിജയൻ
േകാപം പൂ മരങ്ങൾ പറി
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താപസവന്ദിതനാകിയ ശിവെന
ത്താഡനപീഡനമ തുടങ്ങി;
ീക്ഷണനും ഹരിസുതനും തമ്മിൽ
വൃക്ഷം െകാ മടി പിടി ം
വട്ടം തിരിക ചവി ക മു ക
കട്ടയിലി ചവിട്ടിയുരു ക
ത ക കി ക തങ്ങളിലിങ്ങെന
തുള്ളിയുല വല കിരീടി.
ത ം ചവി ം െകാണ്ടെങ്ങ ം െപാടി പിെന്ന
പ ം െകാഴി മദെമല്ലാം ശമി പാർത്ഥൻ
വല്ലാെത ഭൂെമൗ വീണാൻ വില്ലാളിമാരിൽ മുമ്പൻ
അല്ലൽ മുഴു പാർത്ഥൻ ഉള്ളിൽ വിചാരം പൂ
പദം: ദ്വിജാവതി - ആദി
പല്ലവി
ചാരുമൂർേത്ത െഗൗരീനാഥാ! കാരുണ്യാംബുരാേശ നാഥാ!
കാരുണ്യം കുറവാെന കാരണം! ശംേഭാ!
ചരണങ്ങൾ
എ നാളുണ്ടേയ്യാ ഞാനും േസവി െകാണ്ടിരി
ഇ നാളുെമൻെറ കാമം പൂരിച്ചില്ലേയ്യാ!
േകടേനകമെണ്ടന്നാലും േകവലം നീ ശിക്ഷിയാെത
േവടെനെക്കാെണ്ടെന്നത്തല്ലിെക്കാല്ലി െന്നേന്ത?
അ യല്ല കാട്ടാളൻെറ ത െകാ ം കു െകാ ം
എ യും തളർ േദഹം ധാ ിയിൽ വീണു
നാൽവർ കൂടും സഭതന്നിൽ വാെലടുപ്പാനുള്ള മൂലം
ബാലച ചൂഡാ! നീ താൻ കാരണം ശംേഭാ!
കർണ്ണനും ശകുനിയുമാകർണ്ണനം െച േന്നരം
കർണ്ണെസൗഖ്യം വ കൂടും െകൗരവൻമാർക്ക്
ഊറ്റക്കാരൻ പാർത്ഥൻ േപാരിൽ േതാ േപാൽ േവടേനാെടന്ന-
േതറ്റവും കുറവായ് വ നൂ വർ േകട്ടാൽ.
കൃത്വാ മൃത്തികയാ കഥഞ്ചന പൃഥാ-
പു ിേണ ാകൃതിം
ഭക്ത്യാ േയാതി സമർച്ചന കൃതവാൻ
പ ാണി ത ാദരാൽ
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ചി ം ത കിരാതപുംഗവശിേരാ
ഷ്ടാനി സംദൃഷ്ടവാൻ
തൈ േവ കലാജേടാപി ച മൃേഡാ-
േനാരണ്യചര്യാർച്ചനാൽ.
മൃത്തികെകാെണ്ടാരു ശിവലിംഗെത്ത
ത ധരി ിയിള ളവാക്കി;
ത പഴു െകാഴി കിട ം
പ െമടു ടനർച്ചന െച ;
മൃത്തികലിംഗം തങ്കൽ വണങ്ങി
മൃത ഞ്ജയെന േസവ തുടങ്ങി;
മൃത ഞ്ജയ ജയ ശങ്കര ശംേഭാ
ഇത്ഥം െതാഴുതു വണങ്ങിന പാർത്ഥനു
പ മെതല്ലാം േവടൻ ത െട
മസ്തകസീമനി കാണ്മാറായി .
എെന്താരു വിസ്മയെമ വിചാരി-
ച്ചന്തികസീമനി േമവും േവടെന
മുഴുവൻ േനാക്കിക്കാണുേന്നരം
മഴുവും മാനും പുരിജടമുടിയതി-
െലാഴുകും സുരനദി ത െട തിരയിൽ
മുഴുകും ച ക്കലയും തുമ്പയു-
മളികതേട തിരുമിഴിയുെട വടിവും
തിരുനാസികയും തൃക്കണ്ണിണയും
തിരുമുഖവും മൃദുമന്ദസ്മിതവും
ഗളരുചിതലവും തിരുമാറിടവും
ഉദരം നാഭീകുഹരം കടിതട-
മതി രമണീയം ഫണികാഞ്ചിഗുണം
കരിചർമ്മാംബരമൂരുദ്വയവും
പരിമൃദുജാനുക ജംഘായുഗവും
തിരുവടി മലരും നഖപംക്തികളും
ഗിരിമകൾ താനും കരിമുഖനറുമുഖ-
നുടേന ഹരിഹരസുതനും േവട്ട-
െയ്ക്കാരുമകനും ബഹുഭൂതഗണങ്ങളു-
െമാരുമിച്ചങ്ങെന കാണ്മാറായി;

https://thalilakkam.in/



കിരാതം - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 42

പങ്കജശരനുെട ഹുംകൃതി തീർെത്താരു
ശങ്കര ജയജയ! സങ്കടമദഹര!
ഏതും ഹിയാെത ഞാൻ െചേയ്താരപരാധങ്ങൾ
എല്ലാം ക്ഷമി െകാൾക കല്യാണാകര ശംേഭാ!
അംഗങ്ങളടിയത്തിെന്ന മിളക്കാവല്;
അ വ വന്ദിപ്പാനി ശക്തിയുമില്ലാ
മ ളേന ! വേന്ദ ഗംഗാഭൂഷണാ! വേന്ദ
തുംഗാനുഭാവാ വേന്ദ! മംഗല്യാകാരാ വേന്ദ!
അതിശയഭക്ത്യാ വിവശനതാകിയ
ഹരിസുതവചനം േക ഗിരീശൻ
മതിതളിർെതളിെവാടു െച കരംെകാ-
ണ്ടതിേമാേദന പിടിെച്ചഴുേന്നൽപ്പി-
ച്ചംഗമേശഷം െതാ തേലാടി
തുംഗപരാ മപുഷ്ടി വരുത്തി
പുംഗവേകതനനാകിയ ഭഗവാ-
നംഗജനാശനനിദമരുൾ െച :
”വത്സ! ധനഞ്ജയ! തുംഗകേളബര!
വത്സരമനവധി ജീവിച്ചീടുക!
മത്സരമുള്ള രിപുക്കെളെയല്ലാം
ഭസ്മമതാക്കാൻ നീ മതിയാകും;
ഭീമസേഹാദരനാകിയ നി െട
ഭീമപരാ മമറിവാനായി
ഭീമകിരാതശരീരം പൂ
ഭീമതരം ബഹു യുദ്ധം െച ;
േസാമകുേലാത്തമനാകിയ നിങ്കൽ
േ മ ീതി വരു നമുക്ക്
കാമാധികസുകുമാരാ നിെന്ന-
ക്കാണ്മാനിെത്താഴിെലാെക്കെയടു ;
പാശുപതാ ം വാ ക തവ ഹിത-
മാശുലഭി ം ഫൽഗുനവീരാ!
കർണ്ണസുേയാധനഭീഷ്മാദികളാ-
മർണ്ണവമാശു കടപ്പാൻ നെല്ലാരു
കപ്പൽ മരക്കലെമ െട ബാണം

https://thalilakkam.in/



കിരാതം - കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ 43

െകൽെപ്പാടു െകാ ഗമിക്ക ധനഞ്ജയ!”
പുരരിപുഭഗവാനിദമരുൾ െച
ശരവും വരവും ദാനം െച ;
ഗിരിമകേളാടും മഥാദികെളാടു-
മ ഗമി മറഞ്ഞ ദശായാം
തിരയിൽ മറെച്ചാരു വി ലഭിപ്പാൻ
സുരനിമഗ്നെയേസ്സവ തുടങ്ങി.
പദം. രാഗം - പുറനീര് താളം - െചമ്പട
നമേസ്ത ഗംഗാൈയ തുഭ്യം രണത്തിൽ മയാ കൃതമാം
സമസ്താപരാധെമല്ലാം ക്ഷമി വരം നൽേകണം
അരികെള െവൽവതിന്നായ് പരമശിവൻ നൽകിയ
ശരമിതു പാശുപതം പഴുേതയാം വില്ലില്ലാഞ്ഞാൽ.
ഇത്തരം തി േക സത്വരം സാദി
ഉത്തമനാമവേനാടുത്തരമരുൾ െച :
വില്ലാളിവീരാ! പാർത്ഥാ! വില്ലിതാ ധരിച്ചാലും
മല്ലീശരാന്തകെനേസ്സവി വസിച്ചാലും
ഇത്തരം വരം നൽകി സത്വരം മറഞ്ഞവൾ.
സുരവരനരുളാൽ രഥവുംെകാ
സുരവരസൂതൻ മാതലി വ
െപരുകിന േമാദം ൈകെക്കാ ടെന
സുരവരസൂനു രഥമതിേലറി
സുരേലാകം തി യാ തുടങ്ങി
കുരുകുലകമലദിേനശൻ പാർത്ഥൻ
മംഗലമിക്കഥ േകൾ േന്നാർ ം
മംഗലമനവധി വ ഭവി ം.
കിരാതം ഓട്ടൻ തുള്ളൽസമാപ്തം
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