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വരാഹാവതാരം

എങ്കിേലാ േകട്ടാലും നീ മുന്നമെങ്ങാരു ദിനം
പങ്കജസഖൻ മറഞ്ഞീടുവാൻ തുട േമ്പാൾ
സേന്ധ്യാപാസനം െച കശ്യപ ജാപതി
ചന്തമായിരുന്നവളന്തിേകെചന്നാളുടൻ
കാമപീഡിതയായ കാമിനി ദിതി മന-
ാമേവേഗന ഭർത്താേവാടുനേപക്ഷിച്ചാൾ:-

‘ഇെപ്പാഴിെങ്ങനി ള്ളിലാ ഹം രതിയിങ്കൽ
മു ാടീവണ്ണെമാരു ദർപ്പമുണ്ടായീലേയാ.’
നി പേമവം പറഞ്ഞീടിനമനമേനാജ്ഞേയാ-
ടുൾത്താരിൽ വിചാരി കശ്യപൻ താനും െചാന്നാൻ:
‘എെന്തേടാ! മേനാഹേര! നിന്മേനാഗതമിദ-
െമെന്താരു കഷ്ടം കുറേഞ്ഞാ ള്ളിൽക്ഷമിയാെത
സന്ധ്യാേവളയിങ്കലി ട്ടനാചാരങ്ങെള-
ച്ചിന്തിച്ചീടരുെത നീയറിയാഞ്ഞല്ലേല്ലാ
പാർേക്കണം കുറെഞ്ഞാെന്ന’ന്നിങ്ങെന പലവുരു
േചൽ ക്കണ്ണാൽ തേന്നാടനുസരി വാത്സല്യത്താൽ
കശ്യപൻ പറഞ്ഞതുേകളാെത മുതിർ ടൻ
ആേ ഷിച്ചനംഗേവഗാശയാ മേനാഹരി
വാ മാനന്ദേത്താെട വാെയ്ക്കാണ്ടാളധരവും
നീക്കിനാൾ നീവീബന്ധെമെന്താരു പരാധീനം.
അങ്ങെനെയല്ലാമവൾ േകാപ്പിേട്ടാരളവിങ്കൽ
അംഗജൻ താനും മലര കൾ തൂകീടിനാൻ.
തിങ്ങിേനാരത്യാനന്ദമുൾെക്കാ മുനീ നും
സംഗേവേഗന രമിച്ചീടിനാനാകും വണ്ണം.
ഗർഭവുമവൾ ടനുത്ഭവിച്ചതുെപാഴു-
തർ ഭകനുെട െകാടും രമാം േതേജാമയാൽ
ദിെക്കഴും േഘാരാകാരമായ് ചമഞ്ഞതുകണ്ടി-
ൾക്കാമ്പിലതിഭയമുൾെക്കാ േദവാദികൾ
പുഷ്കേരാത്ഭവേനാടു േചാദിച്ചാ‘രതിൻ മൂലം
ഇക്കാലെമെന്തന്നരുൾ െചയ്തീടണ’െമന്നീവണ്ണം
േക ടനവേരാടു ഹ്മാവും ചിരി ടൻ
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േകട്ടാലും പരമാർേത്ഥെമന്നരുൾെചയ്തീടിനാൻ:-
‘പെണ്ടാരു ദിനം സനകാദികൾ മുകുന്ദെന-
ക്ക വന്ദിപ്പാന ൈവകുണ്ഠ േലാകത്തിങ്കൽ
െചന്നടുത്തളവുതാൻ േഗാപുര ദ്വാരാന്തിേക
നി ടൻ തടുെത്താരു ജയനും വിജയനും
താപസ ശാപത്താെല ദാനവന്മാരായ് വരും
ീപതി വധി സായൂജ്യവും വരുത്തീടും.

േകവലമവർ വ ദിതിതൻ ഗർഭത്തിങ്കൽ
ആവിർഭൂതന്മാരാവാനാരംഭിച്ചതിനാെല
േഘാരന്മാരുെട േതജസ്സായതിക്കാണായ് വന്ന-
താരുമില്ലവേരാടു േനേര നി തിെന ം;
മാധവൻ ജഗൽ പതി താനവർകെളെക്കാ ം
ബാധകൾ നമുേക്കതുമില്ല േപായാലും നിങ്ങൾ.’
സാദരം ഹ്മാവരുൾ െചയ്തതീവണ്ണം േക
േമാേദന തത്തൽസ്ഥാനം ാപിച്ചാരമരരും
ദാനവ വരനാം ഹിരണ്യകശിപുവും
മാനിയാം ഹിരണ്യാക്ഷൻ താനുമങ്ങതുകാലം
ജാതരായേപ്പാൾ കണ്ട ദുർന്നിമിത്തങ്ങൾ െചാൽവാ-
േനതുേമ നമ്മാലരുതങ്ങവരിരുവരും
േവേഗന വളർന്നതി മുഷ്കരന്മാരായ് വന്നാർ
ഭാഗവതാഢ്യന്മാെര േദ്വഷിച്ചാരനുദിനം
വാരിജാസനൻ തെന്നേസ്സവിച്ചാർ േവ ം വണ്ണം
പാരാെത തങ്ങൾ ള്ളിൽ േചരുന്ന വരങ്ങളും
വീരന്മാർ വരി െകാണ്ടീേരഴുേലാകങ്ങളും
വീേറാടുകൂെടജ്ജയിേച്ചകശാസനയാെല
മാരാരി മുരഹരന്മാരാദിനാഥന്മാെര-
േപ്പരാരും പറയുേമ്പാളരുെതന്നാക്കീടിനാർ
പാരാെത തിരുനാമമാരാനും െചാല്ലീടുകിൽ
പാരതിലവരുെടയല്ലാെതയരുതേല്ലാ.
േലാകങ്ങൾെക്കല്ലാം നാഥന്മാർ തങ്ങെളാഴിഞ്ഞിെല്ല-
ന്നാെകയങ്ങടക്കിവാണീടിനാർ ജഗ യം
അങ്ങെന ഹിരണ്യാക്ഷൻ നാനാദിഗ്വിജയാർത്ഥ-
മ താെനാരു ഗദാപാണിയായകതാരിൽ
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തിങ്ങിന മദം പൂ സഞ്ചരിച്ചീടും കാല-
മേങ്ങാടിേങ്ങാടു േപടിെച്ചാളിച്ചാെരല്ലാവരും;
തേന്നാടു േനരിട്ടാരുമില്ലാേഞ്ഞാരളവവൻ
അർ ണ്ണവം തന്നിൽ െചന്നങ്ങിറങ്ങിത്തിമിർേപ്പാെട
തിങ്ങീടും തിരനിരമാലകൾ ഗദെകാണ്ട-
ങ്ങേങ്ങാടിേങ്ങാടു തല്ലിത്തകർ തകർ ടൻ
െചന്നടുത്തളവതിഭീതനാെയാളിേച്ചാടി-
െച്ച പാശിയും മധുൈവരിേയാടവസ്ഥകൾ
െചന്നളവതിേകാപം പൂ മാധവെനാരു
പന്നിയാ, യരവിന്ദ സംഭവനാസാര ം-
തന്നിൽ നിന്നവതരിച്ചേന്വഷിച്ചീടുേന്നരം
ഖിന്നനായസുരനും െച പാതാളം പുക്കാൻ.
ഭൂമിെയദ്ധരിേച്ചാടും ദാനവൻ താനസ്തബ്ധ
േരാമാവായടുെത്താരു നാഥെനക്കാണായേപ്പാൾ
േവപഥു ശരീരനായാടുകാൽ തുടർ സ-
ന്താപേവേഗന ചുഴന്നാഹന്ത! െചറു ടൻ
താഡനം െചയ്താൻ ഗദെകാണ്ടേതലാെത ചുഴ-
ന്നീടിന കിടീ നും കൂടേവ ലഘുതരം
ഭീതനാമവനുടൽ കീറുമാറുടനതി-
േ ാധമുൾക്കലർ നിന്നാശുതാൻ െപാങ്ങീടിനാൻ
താനുടൻ കുതി യർന്നീടിനാനതിനു േവ-
േഗന നാഥനുമവനിങ്ങിഴിഞ്ഞീടുേന്നരം
തീചിതറിന ദം ാേ ണപാഞ്ഞണഞ്ഞള-
വാചരണാനുേവഗാലാശുസം മി ടൻ
ചീെള ചുഴ വട്ടം തിരിഞ്ഞതുേനരം
വ്യാളിെയേപ്പാെല തുടർന്നീടിനാൻ മുകുന്ദനും.
മാറിനിന്നസുരനും േകവലം ഗദെകാ
വീേറാടു മുതുകിലാമ്മാറുടൻ താഡി േമ്പാൾ
കൂടേവതിരി പാഞ്ഞീടിനാൻ ജഗന്നാഥൻ
പാടവം കലർന്നവന്താണനന്താന്തർഭാേഗ
താവിനാനതു ക േദവേദേവശൻ താനും
േമവിനാൻ ചിറകുള്ള േഘാണിെയന്നതു േപാെല
കീറിനാനതുെപാഴുതങ്ങവയവങ്ങള-
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േങ്ങറിേനാരഴൽ പൂ ദാനവ വരനും
വാരിധിതന്നിൽ ഗദെകാണ്ടറ ന്തിത്തള്ളി-
പ്പാരാെത ഗദാ ംെകാ ന്നി മുക്കിനാനേപ്പാൾ
ക്ഷീണിതെയാഴി യർന്നങ്ങേധാമുഖെത്താടും
താണവൻ മുതുകുഴുതാേറഴുകീറും വിധൗ
േചാരെകാണ്ടഭിഷിക്തനായവൻ തളർന്നേഹാ!
കാരണജലത്തിൽ വീണീടിനാനേനകധാ,
നാഥനും പല വാരിവീചിഭിേരാേരാവിധം
ാഥനാകൃേതർ വിളയാടിനാനാകും വണ്ണം

േകവലം പലവുരുവിങ്ങെന പലകാലം
േദവാരി വാസുേദവന്മാർ കലഹി ം വിധൗ
വാരിജാസനൻ മുതലായവെരല്ലാമിനി-
േപ്പാരുമിക്കളിെയ നാഥെന തി േമ്പാൾ
കാലെമാേട്ടെറക്കഴിഞ്ഞീടിേനാരനന്തരം
കാലാത്മാജഗന്മയനാകിയ നാരായണൻ
ദാനവനുടൻ മേദ്ധ്യകീറിനാെന ള്ളേത
മാനേസ വിചാരിച്ചാലാവെത െചാൽ വാൻ.
മാനിയാമവൻ മരിച്ചീടിേനാരനന്തരം
േക്ഷാണിെയദ്ദം ാേ േചർത്താശു തൽസ്ഥാനത്തിങ്കൽ
സ്ഥാപിച്ചീടിനാൻ മഹാ യജ്ഞാംഗ സ്വരൂപകൻ
താപത്യാഗായമുനി മണ്ഡലാൽ തിച്ചീടും
ധാതാവുതെന്നെക്കാ േകവലൻ സൃഷ്ടിപ്പിച്ചാൻ
ീതയാമവനിയിലാമ്മാറുനിരന്തരം.
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