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പരീക്ഷിത്തിെന്റ രാജ്യഭാരം

നിർമ്മലനി ാത്മജനന്ദനാത്മജൻ പിെന്ന-
ധർേമ്മണ ഭൂമണ്ഡലം രക്ഷി വാഴുംകാലം
ദിഗ്ജയെത്തെച്ചയ് വതിനാെയ്ക്കാ സിംഹധ്വജ-
യുക്തമാം മഹാരഥത്തിേന്മേലനട േമ്പാൾ
സ ക്കൾ നാനാദിശിനി ീകൃേഷ്ണാദന്ത-
മി മായിരിേപ്പാരു പാണ്ഡവചരിതങ്ങൾ
സന്തതം പാടീടുന്നതന്തരാ േക േക
സേന്താഷിച്ചനു ഹം െച െചയ്തവനീശൻ
സഞ്ചരിച്ചീടുംേനരം പൂർവവാഹിനിയാേയാ-
രഞ്ചിതസരസ്വതിത െട തീരത്തിങ്കൽ
െച നിന്നളവുതൻ മുന്നിലാമ്മാറ കാ-
െലാന്നായ് നിെന്നാരു പശുേവാടു േഗാവൃേഷാത്തമൻ
േചാദിച്ചാൻ പലപലദുഃഖകാരണം തി-
പാദിച്ചാൻ; ഭവാൻ െചാന്നെതാെക്കയുണ്ടിേപ്പാെളെന്റ
േശാകത്തിൻ മൂലമതിേനാർേത്താളമകതാരിൽ

ീകൃഷ്ണവിേയാഗെത്തസ്സഹി കൂടാ െയ
േഖദിച്ചീവണ്ണം പറഞ്ഞീടിന പശുവിെന-
ബ്ബാധിപ്പാനടുെത്താരു ശൂ ാധിപതിേയയും
ഭൂപതി വരൻ കണ്ടതിനുേനേരെച
ചാപെത്ത ല െചാന്നാൻ “നീ നിൻ േവഷം കണാൽ
രാജത്വം േതാ ം കർമ്മാരംഭം കേണ്ടാളം മേനാ-
വ്യാജത്വംേചർന്ന ഹീനജാതിത്വെത്തയും േതാ ം

ീകൃഷ്ണാർജുനന്മാരാം ദിവ്യന്മാർ നിത്യം സർവ-
േശാകത്യാഗാർഥം രക്ഷിച്ചീടിനരാജ്യത്തിങ്കൽ
ഞാനിേപ്പാേളാരുനാഥൻ ബാലെനന്നിരിക്കിലും
മാനിച്ചീവണ്ണം സാധുേദ്വഷത്തിെനാരുെമ്പട്ട
നിെന്നെക്കാന്നധർമ്മെത്തനീ വാൻ മതി”െയ
െചാന്നവൻ പിെന്നപ്പശുമിഥുനേത്താടുെചാന്നാൻ:
“നിങ്ങളാരിരുവരുെമന്തിനായിവനി
വ ടനുപ വിച്ചീടുവാൻ തുട ?
െചാന്നാലും പരമാർത്ഥെമേന്നാടുമടിയാെത
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ദുർമ്മദംെചയ് വാെനാരുെമ്പ വന്നടുത്തവൻ
േദേവ ൻ ിഭുവനാധീശെനന്നിരിക്കിലും
േതാൾവളേയാടുംകൂെട േഛദിപ്പൻ കര ങ്ങൾ ഞാൻ”
േകവലേമവം നേരേ ാത്തമൻ െചാല്ലീടുന്ന
‘േഗാവുകൾേക േഗാവൃേഷാത്തമൻ െചാന്നാനേപ്പാൾ
“എെന്തേടാ! െചാല്ലീടുന്നേതാേരാേരാ ജനങ്ങളാ-
െലെന്തല്ലാമധർമ്മങ്ങളുണ്ടിേപ്പാൾ െചയ്തീടു ?
സന്താപനിമിത്തങ്ങെളന്തവെയല്ലാം േവെറ
സന്തതം െചാല്ലീടുന്നേതറിയഗുണങ്ങള-

ന്തീനന്ദനന്മാർ ള്ളഭി ായങ്ങെളല്ലാം
ചിന്തിച്ചവണ്ണം ലഭി താൻ പിരിയാെത
ബ വായിരുെന്നാരുമാധവഭക്തന്മാർ
സന്തതിയായുണ്ടായ നി െട വചനങ്ങൾ,
േയാഗ്യമീവണ്ണംെചാന്നെത യുമുചിതസ-
ന്മാർഗ്ഗസമ്മതമിദെമെന്നല്ലാം ശംസി ം.”
‘ഭാ രാത്മജൻ വേചാമാർഗ സമ്മാനംേക
കാൽക്ഷണംവിചാര്യ ഭൂപാലകൻ െചാല്ലീടിനാൻ:
“ഞാനേഹാ ഭവന്മാെരയറിേഞ്ഞൻ ദുഃഖത്തിനും
മാനേസനിമിത്തെമെന്തന്നതുമിവേനകൻ
പാദജൻ േദാഷത്തിനുവന്നടുത്തവെനയും
േഖദങ്ങെളാഴിച്ചിനി രക്ഷിപ്പ”െയന്നീവണ്ണം
വാെളടുത്തടുത്തതുകണ്ടതി ഭീത്യാവീണു
ചീെള നമ രിച്ചീടിനാൻ ശൂ ൻ താനും
അഞജലിഹസ്തേത്താെട നിന്നതുക പുന-
രംഞ്ജസാ നരവരൻ മന്ദഹാസാനന്തരം
െചാല്ലിനാൻ “ധനഞ്ജയൻ ത െട യശ െകാ-
െണ്ടല്ലാേലാകവും പരിപാലി ം മമാധീേന,
നീെയാരുവിേരാധിയുണ്ടാകയാലുപ വ-
മായ്ത്തീർ ശരണം ാപിക്കയാൽ െകാ ന്നീല;
േപാകണം മമ വിഷയത്തിങ്കൽ നി പുറ-
ത്താകണ” െമന്നിങ്ങെനേകെട്ടാരു ശൂ ൻ താനും
േശാകം പൂ രെചയ്താൻ: “സാർവ്വഭൗമനാം ഭവാ-
നാെകയിങ്ങടക്കിവാണീടു ഭൂമണ്ഡലം
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േപായാലിെല്ലാേരട ം വസിപ്പാെനനി നിർ-
മ്മായമായ് മമസ്ഥാനം കൽപ്പിക്ക ദയാനിേധ!
ഇത്തരമർത്ഥിെച്ചാരു കലിതൻ നിവാസത്തി-
നുത്തമനൃപങ്ക ിച്ചീടിനാൻ തൽ സ്ഥാനങ്ങൾ:-
“സന്തതം ചൂതുെപാരുേന്നട ം സുരാപാൻ-
മന്തെമന്നിേയെചയ്തിടുന്നവങ്കലും പിെന്ന
പെന്താ ം മുലമാർപൂ ള്ളവരിലും രുക്മ-
പംക്തികൾേതാറും സർവഹിംസാകാരകങ്കലും”
െച ടനഞ്ചിട മിരിപ്പാൻ നിേയാഗി
മന്നവൻ കലിതെന്ന മ േള്ളടങ്ങൾ േതാറും-
നി ടനാട്ടിക്കളഞ്ഞന്വഹമഥ ധർമ്മം-
ത െടപാദങ്ങെളസ്സന്ധിപ്പിച്ചവനിെയ
നന്നായാശ്വസിപ്പി രക്ഷി പലകാലം
െചന്നളെവാടുക്കം ീശുകെന രുവാക്കി

ഹ്മജ്ഞാനവും ഹിച്ച നീ നാൽ െചേമ്മ
നിർമ്മലാനന്ദം പൂ ഭഗവൽകഥകളും
സംഗാദിേദാഷങ്ങെളത്തീർ തീർ ടൻ േക
ഗംഗാതീരത്തിേങ്ക േദഹത്യാഗവും െചയ്താൻ.
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