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ീമഹാഭാഗവതം - ഥമ ന്ധം -7
പരീക്ഷിത്തിനുണ്ടായ ാഹ്മണശാപം

ഇങ്ങെന േകട്ടേനരം ശൗനകൻ സൂതൻ തേന്നാ-
െടങ്ങെന ശുകൻ നൃപാചാര്യനായ് ചമഞ്ഞതും
മന്നവനത്മജ്ഞാനമ പേദശിച്ചതും
അന നഭക്ത്യാ ഭഗവൽക്കഥേകൾപ്പിച്ചതും
സേന്ദഹെമാഴി െചാൽെകന്നതുേകട്ടേനരം
വന്ദി ശുനകജേനാടു സൂതനും െചാന്നാൻ:-
മന്നവനഭിമന നന്ദനൻ രാജ്യം പാലി-

ന്നതഭക്ത്യാരാജധർേമ്മണവാഴും കാലം
െചന്നിതുവയസ്സറുപത്താറുസംവത്സരം
അെന്നാരുദിനംനായാട്ടിനുേപായ് വനം പുക്കാൻ.
മദ്ധ്യാഹ്നാതപേമ നായാടി മി േമ്പാൾ
എ യും വരെണ്ടാരുജിഹ്വേയാടവനീശൻ
സൽക്കാരപൂർവം നമുെക്കാരുേപാൽ കുറെഞ്ഞാരു
പുഷ്കരം തരുവെതന്നേന്വഷിച്ചീടുംേനരം
കണ്ടിതങ്ങടുെത്താരു താപസാ മം ത
കുണ്ഠിതെയാഴിഞ്ഞതിലുെണ്ടാരു തേപാധനൻ
േയാഗാഭ്യാസവും െച വാഴു താേനതെന്ന,
േവഗേമാടവ ന്നിൽെച േചാദിച്ചാൻ നൃപൻ:-
“ആരുള്ളതിവിെടയിങ്ങാരിെതാന്നിരി ന്ന-
താരാനും കുറെഞ്ഞാരു വാരി നൽകുവാനുേണ്ടാ?”
േകവലം നരവരനീവണ്ണം േചാദിച്ചതു
താപസൻ സമാധിയിലുറപ്പിച്ചിരിക്കയാൽ
േകട്ടതിെല്ല തെന്നദ്ധിക്കരിക്കയാലേ
കൂട്ടാക്കായ് വതിെന്നന്നേതാർ ടേന്നാ േന്നരം
മുമ്പിലങ്ങവിെടക്കാണാകിയ മൃതസർപ്പം
വി െകാെണ്ടടു ടൻ ചുമലിലിട്ടീടിനാൻ.
താപസനതുംചുമന്നിരി േന്നരം പശ്ചാ-
ത്താപമാനസനായ ഭൂപതി മന്ദം നന്ദം
േസനയാസാകം നിജ രാജധാനി നട-
ന്നാനതുകണ്ടാൻ കൃശെനന്നമാമുനിസുതൻ
േലാേകശാജ്ഞയാ നാകം േമവിനശമീകജ-
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നാകിയസഖിേയാടു െചാല്ലിനാൻ പരിഹാസാൽ.
താതവൃത്താന്തംേക ശൃംഗിയും േകാപാദ്വി -
രാതെനശ്ശപി നിന്നീടിനാൻ മടിയാെത:-
“സാധുപാലനത്തിനു മുന്നേമവിധിെച്ചാരു
േമദിനീപതികുലജാതനാം നൃപാധമൻ
േബാധെമന്നിേയ മമ താതേനാടിെച്ചയ്തപ-
രാധകാരെണമിേന്നഴാം നാളഹീ നാം-
തക്ഷകൻ കടി ടെന ക മരണെമ”-
ന്നക്ഷണം ശപി െചന്നച്ഛെന വണ വാൻ
കഴുത്തിൽ കിട ം ‘കാേകാദരകുണപംെച-
റ്റഴു പുരളാെതെയടു കളയുേമ്പാൾ
രമി സമാധിസ്ഥനാകിയശമീകനും
സമച ർഭ്യാം മിഴി ടെന േനാ േന്നരം
നമസ്ക്കാരവും െച െതാഴുതുനിവർ സം-

മിച്ചാത്മജെനക്കെണ്ടന്തിെതന്നനുക്ഷണം
േചാദിച്ചപിതാവിേനാടുണ്ടായവൃത്താന്തങ്ങൾ
േഖദിച്ച ണർത്തിച്ചവാണികൾേകൾക്കായേപ്പാൾ
താപസ വരനും പു േനാടുരെചയ്താൻ-
“നീ പരമാർഥ ാഹിയെല്ല വന്നിതിേപ്പാൾ;
േകവലം സപ്തവ്യസനങ്ങളാേലാേരാവിധം
ഭൂവരന്മാർ പരി മങ്ങളുണ്ടായിവരും;
സാധുക്കളവെയല്ലാമറി െപാറു :
േ ാധി ശപിെക്കന്നതാചാരമല്ലീവണ്ണം,
ഭഗവദ് ഭക്തനായ നൃപെനശ്ശപിക്കയാൽ
ഭഗവദ് സാദവും നമുക്കിെല്ലന്നല്ലല്ലീ
വരു പുനരതുകൂടാെത സേന്താഷിപ്പാൻ
പരനാെയ്ക്കാ നമ ാരെമെപ്പാഴും നാഥ!”
വിരഞ്ഞീവണ്ണംപറഞ്ഞിരുന്ന മഹാമുനി
തിര ഗൗരമുഖനാകിയശിേഷ്യാത്തമം
വിളി രഹസ്യമായരുളിെച്ചയ്തീടിനാൻ:-
“ഇളച്ചീടരുതു ഞാൻ പറയുന്നതുേകൾ നീ,
െതരിെക്കന്നിേപ്പാൾത്തെന്ന കുരുേക്ഷ െത്ത ാപി-
ച്ചിരി ം നൃപേനാടീയവസ്ഥെയല്ലാം ഭവാൻ
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പരെക്കയറിയാെതെചാല്ലണം നരവരൻ
ധരി ംവണ്ണെമന്നങ്ങയേച്ചാരളവവൻ
സുരേ ഷ്ഠാഗാരം േതാറ്റിരി ം പരം പു
നരേ ഷ്ഠെനക്ക ണ്ടായവസ്ഥകെളല്ലാം
ധരിപ്പിച്ചളവവൻ തെന്നത്താൻ സമ്മാനിച്ച-
ങ്ങിരുത്തി നമ രി രു ീത്യർഥം െചാന്നാൻ-
“മുന്നേമമരിച്ചിരിേപ്പാരുഞാൻ ജനന്നാഥൻ-
തന്നനു ഹത്തിനാൽ ജീവിേച്ചനി നാളും:
ഇന്നിനിമതിയെതെന്ന െട പരമാത്മാ-
ത െടനിേയാഗത്തിെല സങ്കടം മുേന!
നന്നനു മരണമുണ്ടിന്നനാളിനി നിന-
െക്കന്നതമ്മഹാത്മാവിെനേന്നാടിങ്ങറിയിപ്പാൻ
ത െടയുള്ളിലുദിച്ചതുമീശ്വരാധീനം നമു-
െക്കന്നിരിക്കിലുമതിെന്നാ െചയ്യണം ഭവാൻ.
െച ടൻമുനിവരന്മാേരാടു പരേലാക-
ത്തിന്നടിയനുേമലിൽ നല്ലതുവരുംവണ്ണം
ഖിന്നതെയാഴിഞ്ഞനു ഹിപ്പാനുണർത്തിെക്ക-”
ന്നന നാദരം മുനിശിഷ്യെനപ്പറ ടൻ
വന്ദനപൂർവ്വം ക്ഷമാനമ ാരാഭ്യർച്ചനാ-
ന ന്ദസാധനങ്ങൾ െകാണ്ടന നാദരഭക്ത്യാ
തെന്നയും പരെനയുെമാന്നായ്കണ്ടവനീശൻ
പിെന്നയും നമ രിച്ചഞ്ജലിഹസ്തേത്താെട
വന്ദനപൂർവ്വം പരിേചാടച്ചനന്തരം
മന്ദെമന്നിേയ മനഃകർണ്ണികാ ന്തർഭാേഗ
ത ള്ളിൽ സകലാത്മാതെന്നയും ധ്യാനി െകാ -

ന്നതഭക്ത്യാരാൈജ്യശ്വര്യാദി സമസ്തവും
പു ങ്കൽ സമർപ്പിച്ചേങ്ങഷണ യങ്ങളും
നിത്യരാഗാദികളും തൃക്ത്വാപി സവി തം
വി ഹംമാ ം പരി ഹി സംഗങ്ങൾത-

ൾക്കാമ്പിെലാന്നിങ്കലുംകൂടാെത നിരന്തരം
തക്ഷകൻ വ ദംശിച്ചീടാനായ് വാനാകുംവണ്ണം
രക്ഷകൾസിദ്ധൗഷധമ യ ാദ്യങ്ങളാൽ
തൽക്ഷേണ െചയ്യിപ്പി ജാംഗുലികാഢ്യന്മാരാം
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ഇക്ഷിതിസുതന്മാേരാെടാ ടൻ പിരിയാെത
തൽക്ഷേണ മൃത ഞ്ജയജപങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളും
അത്യരം േഹാമങ്ങളും കൃത്വാദക്ഷിണകളും
വി സദ്യാദികളുേമാേരാേരാവിധം മാൽ
ഉ ന്നാനന്ദചിത്തനായ് തുടങ്ങിനാൻ േമേന്മൽ.
തക്ഷന്മാർതെമ്മ വിളിപ്പി െകാണ്ടനുക്ഷണം
വൃക്ഷങ്ങൾെവട്ടി റപ്പിച്ചതിലഘുതരം
ഗംഗയിേലകസ്തംഭാ ത്തിങ്കൾ ദുരാേരാഹ-
മംഗല ാസാദവും തീർപ്പി സമാൈപ്തയാം
ധർമകർമാദികളും െചയ്യി ദാനങ്ങളും
നിർമ്മലംെച സുദ്ധ്യാസർവാശീർവാദെത്താടും
െചന്നതിൻ മുകൾ മേദ്ധ്യപു ദർഭകൾവിരി-

ന്നതനനശനംദീക്ഷിച്ച ദീചിെയ
േനാക്കിവാണരുളിനാേന്മാക്ഷകാമ്യാർഥെമ
േകൾക്കയാലവനീേദവന്മാരും മുനീ രും
ശീ മ ടൻ വ പാർഥിവൻ തെന്നക്ക
വാ മുൾത്താപം പൂ സംഭാവിച്ചതു േനരം
േഗാ ജി താത്മജനന്ദനനവർകെള
േന േഗാചരന്മാരായുത്ഥായ നമ ത്വാ
പാദ്യാർഗ്ഘ്യാസനാദ്യങ്ങൾെകാ പൂജി വന്ദി-
ച്ചാസ്ഥയാസൽക്കാരം െചയ്തിരുത്തിയിരു ടൻ
കാർത്തിേകേയാപമാനെന്മല്ലേവ െചാല്ലീടിനാൻ:-
“ആർത്തനായ് ചമ ഞാനിങ്ങെനബലാലിേപ്പാൾ
നായാടി മിച്ച േപാരുേമ്പാെളെന്തന്നില്ലാ-
തായസം മംെകാ ഭൂേദവേകാപത്താേല
ശാപവുെമനിേക്കറ്റിേതഴാംനാൾമരണം േപാ-
ലാപൽകാരണമതുമീശ്വരമതമേല്ലാ.
േഖദമിെല്ലനിക്കിതിേനതുേമ യൂയം മമ
േമാദമാർന്നനു ഹിച്ചീടുകിൽ വഴിേപാെല
േകവലമെല്ലങ്കിലിന്നില്ലാരും ഗതിേയതും
ആേവാളം കാരുണ്യമുണ്ടാകണെമല്ലാവർ ം.”
ഭൂമിപേനവം നമസ്ക്കാേരണെചാല്ലീടുേമ്പാൾ
മാമുനിമാരും ദ്വിജന്മാരുെമല്ലാരും തമ്മിൽ

https://thalilakkam.in/



ഭാഗവതം - ഥമ ന്ധം -7 8

െചാല്ലീനാെരാരുമി ചിന്തി നിരന്തരം:-
“സ്വർേല്ലാകാധിപൻ മുതലായേവല്ലാവരും
കല്യേമാേദന ബഹുമാനിേപാരും നൃപ-
നല്ലൽ വന്നകെപ്പട്ടെതല്ലാമീശ്വരമതം.
താനറിയാെതെചറിേയാരപരാധംെചയ്ത്
മാനേവ െന േകാധിച്ചിങ്ങെന ശപിക്കയാൽ
ഭൂേദേവാത്തമശാപംതടുക്കാവെല്ലങ്കിലും
േമദിനീപതിേയാടുേചർ നാം പിരിയാെത
വാസംെചേയ്യണേമഴുവാസരംകഴിേവാളം
വാസുേദവെനേസ്സവിെച്ചല്ലാരുംകൂെടത്തെന്ന.”
സാദരേമവം വചിച്ചവെരാരുമി
മാധവരാതം സംഭാവിച്ചിരുന്നീടുംേനരം

ീതനായവനീശൻ താപസകുലവര-
ാതവന്ദനം െച പിെന്നയും െചാല്ലീടിനാൻ-

“ഇക്കാണാകിയഭവാന്മാരില്വേച്ചകൻ െതളി-
ൾക്കാമ്പിലുടൻ സാദിക്കിലിന്നിേപ്പാൾത്തെന്ന

നിേശ്ശഷകാര്യങ്ങളും സിദ്ധങ്ങെളല്ലാവർ ം
നിശ്ചയം കില്ലിേല്ലതുഇങ്ങെനയുേള്ളാെരല്ലാം
ചിത്തകാരുണ്യംകലർെന്നന്നിൽ വാത്സല്യംവളർ-
െന്നാത്തഭിയുക്തന്മാരായിങ്ങെനവസിക്കയാൽ
മർത്യജന്മത്തിൻഫലം സിദ്ധിേച്ചൻ ഭാഗ്യവശാ -
ലുത്തമേ ാകൻപദയുഗ്മമാ യം വിേഭാ!
നിങ്ങളിെങ്ങനിക്കിനിമൃത കാലത്തിങ്കൽ ഞാൻ
എങ്ങെനേവ പുനെരന്നരുൾ െചയ്തീടണം
മംഗലകരമായ ൈകവല്യം വരു വാൻ
ഇെങ്ങളുതായുള്ളെതന്തി”ങ്ങെന േചാദിച്ചേപ്പാൾ
തങ്ങളിൽ വിചാരി പിെന്നയും മുനീ ന്മാർ
ഇങ്ങെന സാർവഭൗമനാകിയനൃപവരൻ
ഭഗവദ് ഭക്തിതന്നിൽ മുഴുകിച്ചമെഞ്ഞാരു
ഭഗവദ്ഭക്തൻ തനി ടേന പരഗതി
വരുവാെനളുതാെയ ള്ളെതന്നവരവ-
രരിയേവദാന്തശാ ാദികൾ പലതിലും
നല്ലേതെത െചാല്ലിെക്കാടുപ്പാനരുതാ
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വല്ലാെതവലഞ്ഞവെരല്ലാരുമിരി േമ്പാൾ
െചാെല്ലഴും പൗരാണികാചാര്യനന്ദനനായ
കല്യാണാലയൻ കരുണാംബുധി തേപാനിധി
തുല്യേചതസാ സർവേലാകാനു ഗാർഥമായ്
അല്ലെലന്നിേയെപരുമാറിന ദിഗംബരൻ
ഗർഭസ്ഥനായേന്നതാൻ മുക്തനായുളവായ
മുഗ്ദ്ധേമാഹനരമണീയസുന്ദരരൂപൻ,
പു െനവിളിച്ചളവച്ഛനുചരാചൈര-
െരാെത്താരുമി േചർെന്നാന്നായ് വിളിേകൾ ന്നവൻ
സ്വസ്ഥനായ് നേര വൃത്താന്തങ്ങളറി ടൻ
ഉത്തമേ ാകൻ നിേയാഗത്തിനാലതുകാലം

ീശുകമഹാമുനിതാനതിമന്ദം മന്ദം
ആശു ശുക്ഷണിേദവനാശകൾമി ം വണ്ണം
ഭൂപതിതെന്നക്കാണ്മാനായവതാരം െചയ്താൻ.
താപസന്മാരും ക വിസ്മയിച്ചനുക്ഷണം

ത ത്ഥാനാദ്യാചാരപൂജാവന്ദനങ്ങളും
കൃത്വാ തത്സഭാരംേഗ നൽകിനാർ മാന്യസ്ഥാനം.
പൃഥ്വീശൻ താനും ക വന്ദി സസം മ-
മുത്ഥായനമ രിച്ചഞ്ജലീബന്ധെത്താടും
ഭൈക്ത്യവപാദ്യാർഗ്ഘ്യാദിെകാ പൂജിച്ചെങ്ങാരു
ഭ പീഠത്തിലാമ്മാറിരുത്തി യേഥാചിതം;
സത്വരം നരവേരേ ാത്തമനായ ഭവാൻ
ഉത്തമാസേനവസിെക്കന്നഥ മുനീ നും
സ്വച്ഛമായരുൾെച മ ള്ളമുനീ ഭൂ-
നിർജ്ജരാദികെളയു“മച താത്മനാതെന്ന
വിശ്വാനാഥെന ാർത്ഥിച്ചിരിപ്പിൻ മുേന്നേപ്പാെല
വിശ്വാസഭക്ത്യാമുഹു” െരന്നരുൾെചയ്തേനരം
സൽക്കാരം പരി ഹി ൾക്കാ െതളി ടൻ
ഒെക്കെയല്ലാരുമിരുന്നീടിേനാരനന്തരം
മുഗ്ദ്ധഹാസവും പൂ മ ള്ള മുനീ ന്മാർ
വി രാതെനസ്സംഭാവിച്ചരുൾെചയ്തീടിനാർ:-
“ഞങ്ങേളാടിവിെടേച്ചാദിച്ചേചാദ്യെത്ത ന-
രങ്ങിരുന്നലസാെത ീശുകൻ തേന്നാടിേപ്പാൾ
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നന്ദതെയാഴി േചാദി െകാണ്ടാലും സർവ-
സേന്ദഹെമാഴി േകൾക്കായ് വരുെമല്ലാവർ ം
സർവജ്ഞനായ മുനീേ ാത്തമനരുൾ െചയ്താൻ
സർവ സമ്മതം വരുമില്ല സംശയേമതും.
ദിവ്യസംവാദം കലിയുഗത്തിലിനിേമലി-
ലവ്യാജം പേരാപകാരത്തിനായുെള്ളാന്നേല്ലാ.
കീർത്തിയും യുഗാന്തകാലേത്താളം നമുെക്കല്ലാം

ാപ്തമായ് വരും സർവേലാേക നിരന്തരം
േചാദ്യംെചയ്താലും ഭവാ” െനല്ലാമകംെതളി-
ഞ്ഞാസ്ഥയാമുഹുർ ഹുരാജ്ഞാപിച്ചതുേനരം
പാർഥിവൻ താനും നമ ാരം െചയ്താമനായവ്യാ-
സാത്മജപാദാന്തിേകപാർ േപർെത്തഴു ടൻ
േസ്വച്ഛയാ വിനീതനായഞ്ജലീഹസ്തേത്താെട
വാഗ്മിയാം നൃപൻ മധുരാക്ഷരവാചാ െചാന്നാൻ:-
“നിന്തിരുവടി തുേലാമന്ധനാമടിയെന-
സ്സന്തതമനു ഹിച്ചീടിനാെയ്ക്കാണ്ടാനിേപ്പാൾ
ചിന്താചഞ്ചലെമാഴിെഞ്ഞഴുന്നള്ളിയമൂലം
അന്തരാ സഫലമായ് വന്നിതു മമജന്മം.
നിത്യമീവണ്ണംതെന്ന സജ്ജനസംസർഗത്തി-
െന കിലിതിന്മീേതമറ്റിഹേലാകത്തിങ്കൽ
മർത്യന്മാർെക്കാരുപുണ്യവർദ്ധനെമെന്താ ള്ള-
തത്യന്തമതിനനു ഹിേക്കണേമ വിേഭാ!
േസവിേച്ചാളവും പുണ്യേക്ഷ ങ്ങൾ തീർഥങ്ങളും
ഭാവിച്ചീടു പവി ാകൃതിനിരന്തരം,
േകവലം ദർശനമാ ത്താേല സാധുക്കെള
പാവനമായീടു പാതകീയകങ്ങളും
ആകയാലവമാനമിെങ്ങനിക്കകതാരിൽ
ഏകദാ ഭവിക്കരുതാരിലുെമാരിക്കലും
ഭൂേദവാദ്യഖിലസാധുക്കളിൽ വിേശഷി -
മാദരാലതിശയഭക്തിയുമുണ്ടാകണം,
നാനാേയാനികളിലി ത്ഭവിക്കിലും മമ
മാനേസ ഹരിപദഭക്തിയുമുണ്ടാകണം,
പിെന്നയിെങ്ങനിേക്കറ്റശാപത്താേലഴാംദിനം-
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തെന്ന ഞാൻ മരി െമന്നതും നൂനമേല്ലാ;
എന്നെലന്തേപ്പാൾ പരേലാക ാപ്തിക്കാെയാ
മുേന്ന െചേയ്യണ്ടെത ം േകൾേക്കണ്ടെതന്താെണ ം
വന്ദി പൂജിേക്കണ്ടതാെരെയന്നതും മുഹു-
െര ള്ളിൽ ധ്യാനിേക്കണ്ടെതങ്ങെന ഞാെനന്നതും
നന്നായിങ്ങാനന്ദിച്ചനു ഹം വരും വണ്ണം
സേന്ദഹെമാഴിച്ചരുൾെചയ്യണം ദയാനിേധ!
നമേസ്ത മഹാത്മേന! പരമാത്മേന! നേമാ
നമേസ്ത തവ ദാസശിേഷ്യാഹം സീദ േമ.”
നമ ാേരണമുഹുഃ തിച്ചീവണ്ണം ഗുരു-
സമക്ഷം സുേര െനേപ്പാെല ഭൂപതിവീരൻ
നമി െതാഴുതുൈകയിണകൾകൂപ്പിത്തെന്ന
സുമത്യാശയാ വസിച്ചീടിനാൻ സുഖാസേന,

മത്താേലവം തിപാദ്യാർഥം പുരാണസ്യ
നിമിത്തസംേക്ഷപാധികാരനിർേദ്ദശങ്ങെള
സമസ്തം ഥമംെകാണ്ടിവിെടെച്ചാല്ലീടിേനൻ
അമർേത്യ െനേപ്പാെല വസി ം നൃപൻ മുമ്പിൽ.

ഇതി ീമഹാഭാഗവതം
ഥമ ന്ധം സമാപ്തം.
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