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ീമഹാഭാഗവതം - ഥമ ന്ധം -4
പരീക്ഷിത്തിെന്റ ജനനം

ബാദരായണൻ നിജേബാധമാലിന്യം തീർപ്പാൻ
േമാദമാർന്നതു ചമച്ചാനതങ്ങെനയേല്ലാ;
ജാതനായേപ്പാേഴതാൻ മുക്തനായിരിെപ്പാരു
വ്യാസനന്ദനൻ നിരാശാകരനാത്മാരാമൻ

ീശുകൻ ഭാഗവതം പഠിപ്പാനെങ്ങന്തതിൽ
ആശയായതു െചാൽെകന്നിങ്ങെന േചാദിച്ചേപ്പാൾ
െചാല്ലിനാനഥസൂതെനല്ലാർ മാത്മാവേല്ലാ
കല്യാണ ദനായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ,
ത്ദ്ഗുണങ്ങെളയനുസരി ഭക്ത്യാേവണം
നിർ ണത്തിങ്കൽേച്ചർ ലയിപ്പാനറിഞ്ഞാലും
അങ്ങെന ഗുണ സിദ്ധാത്മകൻ ചരി ങ്ങൾ
ഇെങ്ങാരു ഫല ദ്ധകൂടാെത മുനികളും
സംഗനാശനകരെനേന്നാർ ശീലി ;
സംഗേമാ ഭഗവന്മായാഗുണങ്ങളിലേല്ലാ.
ഇങ്ങെന നിരൂപി ീശുകൻ ഭാഗവതം
തിങ്ങിന ഭക്ത്യാ പഠിച്ചീടുവാനവകാശം.
ഭഗവത്ഗുണങ്ങളിലവിേലാപിത ചിത്ത
നകേമ ശുകൻ പഠിച്ചീടിനാനതു പിെന്ന,
നൃപതിവി രാതൻ തെന്നേക്കൾപ്പിപ്പാനുേള്ളാ-
രവകാശവും പുനരധുനാ െചാല്ലാമേല്ലാ.

ഭാരതയുദ്ധത്തിങ്കൽ വീരരാം നരവര-
ന്മാെരല്ലാം മരിെച്ചാടുങ്ങീടിനേശഷത്തിങ്കൽ
മാരുതിയുെട ഗദേയ ടൻ തുടെഞരി-
േഞ്ഞാരഴൽെപ്പ യുദ്ധഭൂമിയിൽക്കിട ന്ന
ദുരിേയാധനെനക്കണ്ടതിസങ്കടേത്താെട
ഗുരുനന്ദനൻ െച ചതിയാലുറക്കത്തിൽ

പദപു ീ സുതന്മാർതലകെളയറു-
ത്തവനീശ്വരൻ മുമ്പിൽ വച്ചതങ്ങവേനതും
െപരിെക ിയമായീലതിനാലതിശുചാ-
കരയും പദജാസവിേധ െച നി
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പുരുഹൂതജൻ െചാന്നാനിതു െചയ്തവെനാരു
ധരണീസുരവരെനങ്കിലുമവൻ തല
മുമ്പിൽ വച്ചിനി നിെന്റ ദുഃഖം ഞാൻ തീർേപ്പെന
വൻേപാടു സമയം െചയ്താശ്വസിപ്പിച്ചേശഷം,
കൃഷ്ണസാരഥിയായിേത്തരിലേങ്ങറിെച്ച ം
ജി നന്ദനെനക്കണ്ടശ്വത്ഥമാവേന്നരം
ഭീതനാേയാടിനാനാദി കൾേതാറും നട-
േന്നതുമാ യം കാണാഞ്ഞർ നൻ തെന്ന േനാക്കി

ഹ്മാ ം േയാഗിച്ചാനതിെന ഷ്ണാജ്ഞയാ
ഹ്മാ ം െകാ തെന്ന തടുത്തങ്ങവെനയും

പിടി െകട്ടി പദാത്മജ തെന്റ മുമ്പിൽ
അടുെക്കവ സത്യം ഭരിച്ചാൻ ധനഞ്ജയൻ.
തദനു പാഞ്ചാലഭൂപാലനന്ദന ഗുരു
സുതെനക്ക ദയാവതി താനതുേനരം
മനസിഭക്തി വളർന്നഭിവന്ദനം െച
തനിേയ ബന്ധമഴിച്ചയയ്ക്കെയന്നാളവൾ

ാഹ്മേണാത്തമനാചാര്യാത്മജനിവനേല്ലാ
ാഹ്മണേദ്വഷം േയാഗ്യമെല്ല നൃപതി,

െചാന്നതാദരി ധർമ്മാത്മജമുകുന്ദന്മാർ
നിന്നളേവറ്റം ബഹുമാനി മ േള്ളാരും
നിന്നതുക വായു നന്ദനനവൻ തെന്ന
െക്കാെന്നാടുക്കണം ചൂഡാരത്നെമെന്നാരുെമ്പ
വന്നവന്തേന്നാടതു േയാഗ്യമല്ലവധ്യനാ-
കുന്നതിദ്ധരാസുരെനന്നതിനിനിയിേപ്പാൾ
െകാന്നതിൻ ഫലം വരുത്തീടുവനിവിെട ഞാൻ
എന്നരുൾ െച നന്ദനന്ദൻ നാരായണൻ
പിെന്നയങ്ങവൻ തൽ ശിഖയാകൂെടച്ചിര-
ച്ചന നസഹജമായുെള്ളാരു ചൂഡാരത്നം
ചൂെഴ്ന്നടുത്തവിെട ബന്ധിച്ചബന്ധവും തീർ ,
പൂർ ണ്ണേവദനേയാെട േകണുവീണവൻ തെന്ന
ക്കണ്ടേഹാ! പടവീട്ടിൽ നി ടൻ പുറത്താട്ടി
െക്കാ േപാ രുേക്ഷ ം ാപി രണാങ്കേണ
പ താൻ തിജ്ഞ െച ള്ള തങ്ങവൾ ള്ളിൽ
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ഇണ്ടെലന്നിേയ കാട്ടിെക്കാടു പാർത്ഥന്മാെര
െക്കാ യുദ്ധത്തിൽ മരി ള്ളവർ െക്കല്ലാംഗതി-
യുണ്ടാവാൻ േശഷ ിയ െചയ്യി വഴിേപാെല
ധരമ്മജൻ തനി രാജ്യെത്തയും സമർപ്പി
നിർമ്മലൻ ദ്വാരാവതിക്കെങ്ങഴുന്നള്ളീടുവാൻ
തുടർ വരും വിരിഞ്ചാ േവഗത്താലുള്ളം
നടുങ്ങിശ്ശരണമായുത്തര കരയുേമ്പാൾ
മടങ്ങി രുകുലം രക്ഷിപ്പാനഖിേലശൻ
ഗർഭെത്ത സ്വമായയാ മൂടി രക്ഷി വ
ചി മാെനാരുെമ്പട്ട യാ കണ്ടതുേനരം
കുന്തിയും പു ന്മാരും ീപാദംബുജത്തിങ്കൽ
അന്തിേക നമ രിച്ചന്തർ േമ്മാേദന െചാന്നാർ
‘സന്തതം സതാം ചിത്താന്തഃസ്ഥിതനായുേള്ളാരു
നിന്തിരുവടിെയെന്റ സന്തതിജാതങ്ങെള
സേന്താഷിപ്പി രക്ഷിച്ചീടുവാനിവിെട നി-
െന്നെന്തല്ലാം ദുഃഖമനുഭവി ജഗ േത!
ചിന്തിച്ചാലതു സുഖമെങ്ങ വരികിലും
നിന്തിരുവടിക്കാെയ്ക്കാെണ്ടേപ്പാഴും നമാമ്യഹം.
ബ വത്സലനായ നിെന്ന േവർ െപട്ടാലിവ
രന്ധന്മാെര ദയാസിേന്ധാ ഞാൻ െചാേല്ലണേമാ?
സർവ്വാത്മാ സർവ്വജ്ഞനാം നിന്തിരുവടിെയന്നാൽ
സർവാപരാധങ്ങളും ക്ഷമി െചറുതി ം
വാേഴണമിവിെടപ്പാഴായ് വരുമെല്ലന്നാകിൽ
പാഴാ േമലിളപ്പവുമുണ്ടാ’ െമന്നവൾ െചാ ം
നിർബന്ധമധുരവാക്യ തികെളേക്ക
സദ്ബ െതളി തൈ വ വാണീടുംകാലം,
ധർമ്മജൻ രാജ്യേലാഭംെകാ താൻ െചയ്തെതല്ലാം
ദുർമ്മദെമ ചിന്തിച്ചന്ധനായ്ച്ചമകയാൽ
ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ ഗംഗാനന്ദനൻ തെന്നെക്കാ
നിർമ്മലനുപേദശിച്ചതുമടക്കിനാൻ.
പിെന്നയഗ്ഗംഗാദത്തൻ കൃഷ്ണെനക്ക െതളി-
ഞ്ഞന നഭക്ത്യാ നിജചിത്തത്തിലുറപ്പി
വർ ണ്ണി േദഹത്യാഗം െചയ്തവർ ഗതിക
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പുണ്യവാൻ തെന്റ േശഷ ിയകളതും പരിപാലി-
ച്ചത്തലുെമാഴി വാണീടിനാൻ ധർമ്മാത്മജൻ,
കൃഷ്ണനും പൗരാണികാചാര്യനാം ധൗമൻ താനും
ജി ഭീമാദികളുെമാ േപായ് പനിമല
പു ടൻ നിധിെയടുത്തശ്വേമധവും കഴി-

ൾക്കാമ്പിൽ ധർമ്മാത്മജെന യും സുഖം േചർ
വർത്തി കൂെടപ്പിരിയാെത നാല മാസം
ഉത്തമേ ാകൻ ത വസിേച്ചാരനന്തരം
കുന്തിെയക്ക വന്ദിച്ചന്തസ്താപവും തീർ
കുന്തീനന്ദനന്മാേരാടനുവാദവും െകാ

ീമദ്ദ്വാരകാപുരിക്കെങ്ങഴുന്നള്ളീടിനാൻ;
കാമദൻ തെന്നക്ക സുഖിച്ചാെരല്ലാവരും.
അക്കാലം ച ായുധന്മായയാ ഗർഭത്തിങ്കൽ
രക്ഷിച്ചങ്ങിരുെന്നാരു പു െന സവിച്ചാൾ
മാത്സ്യനന്ദനാ പരീക്ഷിെച്ചടു ളനായ
പു നു പരീക്ഷിെത്തന്നിട്ടിതു നാമെത്തയും.
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