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പാണ്ഡവന്മാരുെട മഹാ സ്ഥാനം

തദ്ഗുണഗണങ്ങൾ രാേജ േശഖരത്വം ക-
ൾ തുേകന പാ പു രാലനുദിനം

ശിക്ഷിതനായുെള്ളാരു ബാലൻ വളരും നാൾ
കൃഷ്ണനന്ദിതനായ വിദുരർ നേട തെന്ന
തീർത്ഥങ്ങളാടി നട ന്നവൻ േപാ വ
പാർത്ഥിവനായ ധൃതരാ ാദിബ ക്കെള
ക്ക കൗതുകം വളർന്നഞ്ചാറുദിനം പാർ -
െകാ രാ ിയിൽ ധൃതരാ െരെക്കാ േപായാൻ
പിേറ്റന്നാളുഷഃകാേല നിത്യകർമ്മവും െച .
െതെറ്റ ധർമ്മാത്മജനച്ഛെന കാണ്മാൻ
െച കണ്ടീല പിതാവിെനെയന്തെതന്നേന്വഷിച്ചി-
ണ്ടായ പരമാർത്ഥം േകട്ടവൻ ദുഃഖേത്താെട.

കുമ്പി വസി േമ്പാളൻെപഴും ീനാരദൻ
മുമ്പിൽ വന്നാവിർഭവി ണ്ടായ മനസ്താപം
യുക്തിയുക്തങ്ങളായ വാക്യപീയൂഷംെകാടു
െത്താെക്കെവ ശമിപ്പി ഭൂപതി വീരൻ തെന്റ
സദ്ഗതിമാർ ഗ്ഗേത്താളം േബാധിപ്പിച്ചഥ യഥാ
നിർ ഗ്ഗമിച്ചീടും മുനീേ ാക്തിമാർ േഗ്ഗാപേ ണ്യാ
വിശ്വാസഭക്ത്യാെചാ ം കാല മൃതരാേയാ
രച്ഛനുമമ്മമാർ ം തേച്ഛഷ ിയകളും
കൃത്വാരാജ്യവും പരിപാലി ധർമ്മേത്താെട
വത്സരം മുപ്പത്താറു െചന്നളവി ാത്മജൻ
കൃഷ്ണെനകാണ്മാൻ ീമദ്ദ്വാരകയകം പുക്കാൻ.
കൃഷ്ണനും ഭൂഭാരം തീർത്താനന്ദപാദം േചർന്നാൻ.
ജി നന്ദനനായജി താൻ ഭഗവാെന

ഷ്ണയാ ക വന്ദിച്ചി ടൻ േപാന്നീടുവാൻ
േപായവൻ കാലം നാലുമാസം ൈവകിയെതെന്താ-
ന്നയെതന്നറിയാ ദുഃഖി ധർമ്മാത്മജൻ
ദുർനിമിത്തങ്ങൾ ക ശങ്കി സേഹാദരൻ
തേന്നാടു, സകലാത്മാവാകിയ ജഗന്മയൻ
പന്നഗശായി വസുേദവനന്ദനൻ നമു-
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ക്കന്ന ണ്ടായ താപം തീർ തീർത്തനുദിനം
രക്ഷി പരമാത്മാത െട േലാക ാപ്തി-
ക്കിക്കാലമവകാശമായിേതാ ശിവ! ശിവ!
കൃഷ്ണ! രാമാത്മാരാ മ! േഗാവിന്ദ! ശിവരാമ!
ജി ജസേഖ! പരിപാലയകുലം മമ
വിശ്വനായക! ജഗൽ പുണ്യേമ! ദയാനിേധ!
ശാശ്വദാനന്ദ ഭുേവ ശരണം ശരണം േമ
ചിത്തത്തിലിത്ഥേമാർ  േത്താ ർ  േത്താർത്തൽ െചാല്ലിടും േനര
െമ യും േതേജാഹീനനായതി മന്ദം മന്ദം
ദുഃഖമുൾെക്കാ മുഖപത്മവും വാടിത്തളർ-
നുൾക്കനം വി കളഞ്ഞ ക്കൾ തൂകി കി,
ശ നന്ദൻ വ ൈകെതാഴുതരിക
നിൽ േമ്പാളവനുെട ഭാവം കണ്ടവനീശൻ
മിക്കതുമവസ്ഥകളുൾക്കാമ്പിലറി ീ
കൃഷ്ണാദി യദുക്കൾ തൻ കുശലം വിചാരിച്ചാൻ
ശ ജൻ ത ത്തരം െചാ വാൻ വല്ലാ സ-
ന്തപ്തനാമവൻ െപാട്ടിക്കര െചാല്ലീടിനാൻ:
‘ന െട സഖി കൃഷ്ണൻ നെമ്മയുേപക്ഷി
നിർമ്മലപദം ാപിച്ചീടിനാൻ മുസലിയും.
വന്മദം പൂ തേപാധനന്മാർ തെന്നെച്ച
നിർ ലം സാംബാദികൾ ഭർത്സി ണ്ടായ ശാപാൽ
വാരിധിതീരത്തിങ്കൽ രിതകൃതമാേയാ
േരരകകണിശങ്ങൾ െകാ തങ്ങളിൽത്തെന്ന
യാദവന്മാരും ഹരി ചെത്താടുങ്ങിനാ
രാധിപൂണ്ടതുക മാധവ ിയകളും
മാതാവും ജനകനുമു േസനാദികളും
വീതിേഹാ നിൽച്ചാടി ടിനാെലല്ലാവരും.
ഞാനവർെക്കല്ലാവർ മുദക ിയകളും െച
ദീനനായ് വിടെകാ ം േനര സമു വും
ദ്വാരകാപുരിയുടൻ േവേഗന മുക്കി റ്റി;
േവേരാടുകൂടിപ്പറി യർ സന്താനവും
നാരിമാെരയും വ നാമിവെനയുംെകാ
പാരാെത വിടെകാേണ്ടനാവെതെന്തനിക്കേയ്യാ!
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േദവകീസുേനാ ജഗൽ പുണ്യകാരുണ്യാംബുേധ!
േകവലം സഖികളാരുള്ളതു നിെന്നേപ്പാെല?
സർവാപരാധങ്ങെളസ്സഹി സദാകാലം
സർവാപ കൾ ഞങ്ങൾക്കന്ന ണ്ടായെതല്ലാം
തീർ കാത്തിതവ്യയസാ ാജ്യ ലക്ഷ്മീ പദ

ാപ്തി നൽകുവാൻ; നമ ഭ്യമന്വഹം വിേഭാ!’
പാർത്ഥനീവണ്ണം പറഞ്ഞാർത്തനായ്ക്കര ത-
ദ്വാർത്ത േകട്ടതു േനരം ധർമ്മജനകതാരിൽ
ചീർത്ത സന്താപം െചാൽകിലീശ്വരൻ നടുങ്ങീടും
ഓർ പാർത്തിതു നിജൈധര്യം െകാണ്ടവനീശൻ
േപർ ടനടക്കി മുന്നം ഹിച്ചിരി േന്നാ
രാത്മജ്ഞാനത്താലഖിേരശ്വരൻ തെന്നക്ക
തല് പദാം േഭാജത്തിങ്കലാമ്മാറു സകലവും
കല് പി സമർപ്പി വിശ്വസിച്ചനന്തരം
രാഗാദിേദാഷങ്ങളുേമഷണ യങ്ങളും
ഭാഗവതാഢ്യൻ മറേന്നകാ സമബുദ്ധ്യാ
കാലേദാഷത്താലുള്ള കാലുഷ്യെമല്ലാം തീർ
േമലിൽ നല്ലതു വരുത്തീടുവാനർത്ഥി ടൻ
േസാദരാമാത്യസാമന്താദികേളാടുകൂടി
സ്സാദരം പരീക്ഷിത്തിന്നഭിേഷകവും െച .
രാജ്യമങ്ങവങ്കലാമ്മാറുടൻ സമർപ്പി
പൂജ്യനായ് മഥുരയിൽ വ നാമവെനയും
ശൂരേസനാധിപത്യം വാെഴ്ക വിധി , തൽ-
ക്കാരണാത്മനിേചർത്താനാശു പാവകെനയും.
സ്വധർമനിഷ്ഠാപൂർവ്വമുറപ്പിേച്ചവം പുന-
രധർമഭീരു നൃപനസംഗാത്മനാ തൂർണ്ണം
സുവർണരത്നാഭരണാദികൾ ദാ നം െച
സുവർണശരീരമാേ ണതാൻ നിവൃത്തനായ്
സ്വസ്ഥനായ് വിരക്തനായ് മുക്തനായ് വിസുദ്ധനായ്
ദക്ഷിേണതരയായ ദിക്കിനുതുടങ്ങിനാൻ
ദക്ഷന്മാരാകുമനുജന്മാരുംകൂടിപ്പിേമ്പ
മുഗ്ദ്ധയാം പദരാജാത്മജേയാടുംകൂടി
സ്നിഗ്ദ്ധതയാേല നടന്നീടിനാർ പിരിയാെത.
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പിന്നാെലേപാകുന്നവെരല്ലാരും മരി ഭൂ-
മണ്ഡലം തന്നിൽ പതി ന്നതുേനാക്കീടാെത
മന്നവൻ വടേക്കാ പിെന്നയും നട ടൻ
ത െട ൈവമാനികൻ തേന്നാടു കൂടിേച്ചർ
െച ടനി ാലയംതന്നിൽ വാണരുളിനാൻ.
ഖിന്നതെയാഴിഞ്ഞനുജാദികൾ തെന്നക്ക
ത െടമൂലത്തിങ്കെലല്ലാരും ലയിച്ചാർേപാൽ.

https://thalilakkam.in/




