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എന്നിങ്ങെന മുനീേ ാക്തികൾ േക ട-
നേന്നരമാനന്ദശാലിവിദുരരും
െചേമ്മ െതാഴുതു േചാദിച്ചാ “ നെതന്തേഹാ
തന്മകൾ തെന്ന േവേട്ടാരു മേഹശനിൽ
ൈവരം ജാപതി ണ്ടായ് ചമഞ്ഞതിൻ
കാരണം േനേര തിരിച്ചരുൾ െചയ്ക േമ.”
എങ്കിേലാ േക െകാൾെക രെചയ്തഥ
സങ്കലിതാനന്ദേമാടരുളിെച്ചയ്താൻ:-
‘മുന്നം ജാപതിമാർ െചയ്ത സ ഭൂ
തന്നിലമ്മാെറഴുന്നള്ളി മേഹശ്വരൻ.
െചന്നനവിേട ദക്ഷനും കൂടേവ
വന്നതുകണ്ടഖിേലശ്വരനീശൻ

ത േപാത്ഥാനങ്ങളാദികെളാ മ-
ങ്ങത്യരം െചയ്തതില്ലായ്കയാലക്ഷണം
േകാപം വളർ ശപിച്ചാൻ മേഹശെന
താേപന സ ഹവിർഭാഗമ േത
േമലിലിതുമുതലാെയാഴിഞ്ഞീടുേമ,
കാലവും നന്നായിരു െകാൾെകന്നവൻ-
താ നഭിഷംഗവും െചയ്തിരി ം വിധൗ,
മാനം കലർെന്നഴും നന്ദിേകശൻ തദാ,
ദക്ഷേനയുമനുചാരികൾ തെമ്മയും
ഉൾക്കാമ്പിൽ േനരറിവില്ലായ്കയാലിനി
തത്ത്വാർത്ഥേബാധവിചാരമില്ലായ്കെയ-

ൾ ർന്ന േകാപാൽ ശപിച്ചിതു കൂടേവ.
ഭൃത്യെര െട ശപിച്ചതു േകൾക്കയാൽ
എ യും േകാപം കലർ ഭൃഗുമുനി
ചിേത്ത വളർന്ന പരിഭവേത്താടുടൻ
മൃത ഞ്ജയ ഭക്തരാമവർതെമ്മയും
പാഷണ്ഡികളായ് ചമെക ശാപവും
േരാേഷണ െച േവേഗന വാങ്ങീടിനാൻ.
ഭൂേതശനുെമഴുന്നള്ളിനാൻ, ദക്ഷനും
യാതനായ ബൃഹ തി യജ്ഞവും
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േകാപ്പി െകാണ്ടാൻ, ജഗ യവാസികൾ
േകാപ്പിട്ടതി െചന്നീടിനാെരാക്കേവ.
നാനാദിഗന്തരം േതാറും മരുവിന
നാനാ മുഖരും ദക്ഷയാേഗാത്സവം
കാണ്മതി ം മിപ്പാനുമാെയ്ക്കാണ്ടധി-
കാ മ്നായ സംഭരിേതാപചാൈരസ്സമം
േപാകുന്നേഘാഷങ്ങൾ ക മാഹന്ത! താൻ
ഏകാ ചിത്തയാ േക ം സതീേദവി,
േപാകയില തനി മകതാരിൽ
ആകാക്ഷയുണ്ടായ് ചമഞ്ഞതു ത െട
ജീവനാഥൻ പരേമശ്വരേനാടനു-
ഭാവേമാദാലുണർത്തിച്ചാൾ പുണർ ടൻ
“നാഥ! ഭവാൻ േകട്ടതില്ലേയാ മൽ പിതാ-
വാദരാലെങ്ങാരുെമ്പട്ടയാേഗാത്സവം?
നാനാമഹ ക്കളും പുനരങ്ങതി-
നാനന്ദേമാടുേപാകു നിരന്തരം
നാെമന്തടങ്ങിയിരി ന്നതിങ്ങെന
കാമ ദ! േഭാ! േപാേകണ്ടതല്ലേയാ?
ഇന്നിതിന്ന നാം െചാന്നതിെല്ലങ്കിൽ മ-
െറ്റന്നിനി േവ വിചാരിക്കമാനേസ.
േപാേകണമിെന്നനിക്കമ്മേയയും മമ

ാഗ്ജാതമാെരയും കാണുമാറില്ല ഞാൻ.
എല്ലാരുമുണ്ട വന്നിട്ടവിെട നാ-
മല്ലാെതയുള്ളവരിെല്ലാരു സംശയം.
അച്ഛനും നേമ്മാടു പ ള്ള ൈവരങ്ങ-
ളിച്ഛയാതീരുെമാരുമി കാണുേമ്പാൾ.”
കേച്ചൽ മുലത്തയ്യലിത്ഥമാകൂതങ്ങ-
ളുൾേച്ചർന്നെതല്ലാം പുണർ ണർത്തിച്ചതിൽ
വിേശ്വശേനറിയ കൗതുകം മായേയാർ-
ത്തേച്ചാ! ഭവി വളർന്ന കുതൂഹലാൽ.
വിസ്മയം പൂ മന്ദസ്മിതം െച സം-
വിത്സ്വതാരൂപിണിേയാടരുൾെച്ചയ്താൻ:-
“ഭേ ! തവഹിതമായതു െചയ്തിലു-
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െണ്ട യുേമറ്റമുപ വേമാമേല!
ബ ക്കെളെച്ച കാേണണെമ നി-
ന്നന്തർമ്മനസിഭവിച്ചവിചിന്തിതം
പേണ്ട പരെക്കെയല്ലാർ മുെള്ളാന്നതി-

ണ്ടാകേവണമവർ മങ്ങാ ഹം.
ബന്ധമുണ്ടല്ലായ്കിലും െചാ വാനതി-
ബ ത്വമായതു വാത്സല്യ ലക്ഷണം
ബന്ധമില്ലാെത ൈവരാങ്കമരിത്വവും
ബ ക്കൾ തമ്മിൽ വാത്സല്യമിെല്ലങ്കിേലാ
ബ ക്കളല്ലവെര മറികനീ.
ബ വാത്സല്യ മദ്ദക്ഷനു നമ്മിലി-
ല്ലന്ധത്വമേ നമു േതാ ന്നതു;
ബ ത്വമു ശ ത്വത്തിലും നല്ല-
ബ ശ ക്കൾ ശ ക്കളാകുന്നതും.
ബ ത്വേമാർത്ത നാം െചന്നകെപ്പട്ടാൽ
ബ ത്വമാചരിച്ചീടുകയിെല്ലേടാ!
ബന്ധി ധിക്കരിച്ചീടുകയും െച ം
ബന്ധമില്ലേപ്പാളവിെട നിന്നീടുവാൻ;
സന്ത്യജിച്ചി തിരി േപാരുന്നതും
സന്താപ കാരണമായ് വരും വല്ലേഭ!
ചിന്തിക്ക വല്ലാതധി തിയിങ്കൽ മ-
റ്റന്തർമ്മനസി മുഴു മമർഷവും;
ഏറ്റമമർഷം മുഴു വരുെമ്പാഴ-
േത േപാം ബ ത്വവും മറന്നഞ്ജസാ;
ചീറ്റം തിര ടേന നിൽ ന്നവർ
േതാറ്റീടരുെതെന്നാരുെമ്പടുേമവരും.
അേപ്പാളവിെട ബ ക്കളായുള്ളവർ
ശി മാക്കീടുവാനുള്ളവെരെല്ലേടാ!
ദക്ഷനറിയാതിരിക്കയല്ലങ്ങവ-
െയാെക്കനിരൂപി േപക്ഷി നെമ്മയും.
മു ാടവ വാത്സല്യമേങ്ങറിേയാ-
രേ തരാത്മജ, നീയതു നിർണ്ണയം.
ഇേപ്പാളിവിെടെയേന്നാെടാരുമിക്കയാ-
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ലേ മമങ്ങെനയുംകുറ തുേലാം.
മുഗ് േദ്ധ! മുഹുരിവെയാെക്ക നിരൂപി
നിൽേക്കണമ േപായാൽ ഗുണമായ് വരാ,
തപ്പില്ലതി നീതാൻ തെന്ന െചാൽകിലും
മൽ ിയെയന്നനാദൃതയാേയ വരൂ
അേപ്പാളതും ദുഃഖകാരണമായ് വരൂ-
മിേപ്പാളിെതല്ലാമറി െകാണ്ടിന്നിനി
ഞാൻ പറയുന്നതു േകട്ടിങ്ങട ക
േതേഞ്ചാരുമാനന്ദവാണീ! ഗുണാലേയ!
മാതാവിേനയും മഹാേജ്യഷ്ഠമാെരയും

ാേതന കാണ്മതിന്നാശയുെണ്ടങ്കിേലാ
യാഗം കഴി പിരി േപാം മുന്നേമ
േവേഗന െച കാണാം കദാചിൽ ിേയ!”
ഏവമരുൾെച ടൻ സമാധിസ്ഥനായ്
േദവേദേവശനുറച്ചിരുന്നീടിനാൻ.
േദവി േപാകയിലാശമുഴു നിൽ-
ക്കാവതല്ലാ ഴറി റെപ്പ താൻ
താേന നടന്നതുക ഭൂതങ്ങളും
മാനസ സം മം പൂ ഴറി തം
കൂെട റെപ്പ െച ചുഴ കൂ-
ടീടുന്നവർ വൃഷേഭേ ാ പരിമുദാ
ഭീതിെയാഴി വ വച്ചാശുവളർന്നസം-

ീതിേയാെട ബഹുേമളസമന്വിതം
െചന്ന ദക്ഷ ജാപതിത െട
സന്നിധിയിങ്കലടുേത്താരുേദവിെയ-
ക്ക ബഹുമാനമുൾെക്കാണ്ടവരവർ
െകാണ്ടാടിമാനി വാഴ്ത്തിനിൽ ംവിധൗ
കണ്ടാരുടന ദക്ഷാനുചാരികൾ.
പണ്ടവർ ള്ളിൽ മേഹശനിൽ േചർെന്നഴും-
ൈവരം നിമിത്തമായേപ്പാൾ മേഹശ്വരി
ഗൗരിയിലും വളർ ള്ള ൈവരത്തിനാൽ
ഭാഷണം േകചിൽ തുടങ്ങിനാരീശ്വര-
ദൂഷണാദ്യങ്ങൾ െതാേട്ടാേരാ വിധങ്ങളാൽ
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േയാഷിൽ വരയും തന്മേനാനായക-
േദ്വഷികൾ ത െട ൈവരാനുബന്ധങ്ങൾ
േചരാന്നേതാേരാന്നേനകവിധംേക -
േമാേരാ ക മാഹന്തേപാെ ടൻ
നിജജനകനികടമുപഗമ്യനിന്നീടിനാൾ
നീരദശ്യാമളേകാമളരൂപിണി.
തദനുമിഴിമുനകളിലണഞ്ഞിരി ന്നവൻ
തൽ സുതതെന്ന ഞാൻ കണ്ടതിെല്ലെന്നഴും
മതിഗതിെയാടധിഗതെവറു കാട്ടി റു-
ത്തതു സഹചരൗഘമാഹന്ത! കേണ്ടറ്റവും
ബഹുവിധവിഭാഷണം പിെന്നയും െചയ് വതും
േവണ്ടീലിെത െചാല്ലീലേപാലന്നവൻ,
സമയമതുെപാഴുതിലുടനഖിലജനനി താൻ
സഹ്യമല്ലാത േശാേകന േകാപാനലൻ
ബതമുദിരമഴകിെനാെടടു െപാ ം വണ്ണം
േവഗാലഖിലമാതാവിൻ മുഖാംബുജം
മറയുമളവണിമിഴികളായേകാണദ്വേയ
മാരിതൂകിത്തളർന്നീടും ദശാന്തേര.

ചിേത്ത വിചാരി കണ്ടാലിവനുെട
പു ിയായ് നിന്നതുെകാണ്ടിസ്സഭാന്തേര
വി തേമറ്റം നിഷിദ്ധയാേയെനനി-
ക്കിത്ഥംഭവി ം ഗമിക്കിെലന്നീശ്വരൻ
നിശ്ചയിെച്ചെന്നാടരൾെചയ്തേതറിേയാ-
രിശ്ചാവേശനേകളാതകണ്ടി ഞാൻ
േപാന്നെതാരു പിഴയായി വന്നിതങ്ങിനി
െച്ച േചർന്നേമ്പാടുണർത്തി േകൾ േമ്പാൾ
പാരമിളിഭ്യമാകുന്നെതല്ലാർ മി-
പ്പാരവശ്യാധീനയാകുന്നതല്ല ഞാൻ;
േനേര വിചാരി കാൺകിലിവിെടയി-
പ്പാരിലബലമാരായാലവർ തൻ-

ാണനാഥൻ ൈദവമാകിലുമമ്മയും
ാണദാതാവാം പിതാവും െവറുക്കിേലാ
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മാനസസൗഖ്യമിവിെടയ നിഖി-
ലാനന്ദസാധ്യമേനകമുെണ്ടങ്കിലും
േകവലമാകയാലിന്നിവൻ തങ്കൽ നി-
ന്നാവിർഭവിച്ച ശരീര മതി ഞാൻ
കാരണത്തിങ്കലിവനുെട മുമ്പിൽ വ-
ച്ചാരുമിനിെയാരിക്കൽ പിഴയാവണ്ണം
മൂലാനേല ദഹിപ്പിപ്പെനേന്നാർ തൽ-
ക്കാേല മനസ്സംശയം വി ത െട
ഭക്തജനങ്ങൾ േവ മഭീഷ്ടസി-
ദ്ധ്യർത്ഥങ്ങെളല്ലാം െകാടു െതളി ടൻ
ൈവകാെത േയാഗാഗ്നി തന്നിൽ തിരുവുടൽ
ൈവകാര്യെമന്നിേയ ഭസ്മമാക്കീടിനാൾ.
ക നിേന്നാരു ഭൂതങ്ങളേപ്പാളുടൻ
മണ്ടിയണ മഹാ തുശാലയിൽ
കണ്ടെതല്ലാം വാരിയാരാധനം െച -
െകാണ്ടങ്ങടു െപാടിച്ചിതു ശാലകൾ.
കുണ്ഠതവി സദസ്യാദികെളയും
ക കൂടുെമ്പാഴുതൃത്വി കെളയും
ത െകാെന്നാെക്കത്തകർ െപാടി ട-
നുൈച്ചസ്തരമലറിത്തിമിർ ം വിധൗ
തച്ചരി ങ്ങൾ കണ്ടേപ്പാൾ ഭൃഗുമുനി
പശ്ചാൽ പരിതാപയുക്തനായഞ്ജസാ
സൃഷ്ടിെച്ചഴും േദവഭൂതഗണങ്ങള-
ങ്ങട്ടഹസിച്ചങ്ങവേരാെടതിത്തീടിനാർ.
തമ്മിൽകതിർ കറു പിണ ട-
നുേന്മഷേമാടുരമി തിക്കി തം
നി കൂടാെഞ്ഞാഴിച്ചീടിനാരീശ്വരൻ-
തന്നനുചാരികളായ ഭൂതാന്വയം,
തൈ വ തൽ കാരണത്തിങ്കല െച-
ന്നത്യരെമാെക്കയടങ്ങിമേറ്റവരും.
തൽക്കാലേവഗാലുളവായവസ്ഥക-
െളാക്കേവ മുക്കണ്ണേരാടു വീണാധരൻ
മുഖ്യമുനീ നുണർത്തിച്ചതുേക
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ദുഃഖവുമുൾേക്കാപവും ബഹുചിന്തയും
വ്യ വുമിച്ഛയും ഗർവവും ലജ്ജയു-
മു നകേമകലർ സസം മാൽ,
േകാടീരമാശുപിടി നിലത്തടി
ച്ചീടിനാനേപ്പാളവിെടനിെന്ന യും
േഘാരാകൃതിെയാടും വ നിേഷ്പഷവ-
ദാരാവപൂരേമാടും കരതാരതിൽ
വീേറാെടടു പിടിെച്ചാരു ശൂലവും
വീരഭ ൻ നമ ത്യനിൽ ം വിധൗ
കാലാരിയുമരുൾെചയ്താൻ: “ഭവാനിതു-
കാലമിനിയ െചന്നവിളംബിതം
ദക്ഷ ജാപതിെയെക്കാലെചയ്ക” െയ-

ൾേക്കാപേമാടനുേ രിതനാമവൻ
തൃക്കാലിണയിങ്കൽ വീണു നമ രി-
ച്ച ം പരിേചാടു തു ന്ന ശൂലവും
വ്യ ം വരുമാരിളക്കിസ്സമു വു-
മു നത േവഗാൽ നടന്നീടിനാൻ.
ചു ം ചുഴ തിമിർത്തലറി റ-
വ നടന്നിതു ഭൂതഗണങ്ങളും.
മുഷ്കരന്മാർ തുടർെന്നാെക്ക നടന്നള-
വക്ഷിതിച ം കിളർ േരണുക്കളാൽ
പുഷ്കരേദശവും ദി കളും മുഹു-
രർക്കനും കൂെട മറഞ്ഞളവതിേക
ദക്ഷാദ്ധ്വരക്ഷിതൗ നിൽ ം മഹ ക-
െളാെക്കയങ്ങാശു േകചിൽ പറഞ്ഞീടിനാർ:-
“എെന്താരു മൂലം ജഗ യമീവണ്ണ-
മന്തരാ പാരം മറഞ്ഞിളകീടുവാൻ
ബന്ധമുണ്ടായെത” ന്നിങ്ങെന സർവരും
ചിന്തിച്ചേനകം വിധം പറയുന്നതിൽ
െചാന്നാർചില “രിതുപന്നഗഭൂഷണൻ -
ത െട േദവിതൻ വാർത്തകൾ േകവലം
ത ള്ളിെലല്ലാമറി േകാപി െകാ -
ണ്ടന നേവഗാെലഴുന്നള്ളത്തല്ലല്ലീ?
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തിണ്ണമിെതങ്കിൽ മേഹശ്വരേകാപമി-
ങ്ങി സഹി ന്നതാരേഹാ! ൈദവേമ!”
എന്നിത്തരം ചിലർ െചാ ന്നളവ
െചന്നടുത്തീടിനാർ ഭൂതഗണങ്ങളും.
പാരാ വാരം തിരമാലകേളാടു േചർ-
ന്നാരാവേഘാരതരമടു ം വണ്ണം
ധീരതേയാടു ചുഴന്നങ്ങവർ ഭൃശം
പാരാെത യാഗ ശാലന്തരം പു ടൻ
കാണായ സംഭാര പൂരങ്ങെളാെക്കയ-
േക്ഷാണിയിൽ വാരിയാരാധി ചൂഴവും
യാജകേനയും പരികർമ്മികേളയും
വ്യാജെമാഴിച്ചടി ഴിയിൽ െമല്ലേവ
ചാെലച്ചരി കിടത്തിയിഴ ത-
ച്ഛാല റത്താക്കിവ , കട ടൻ-
പാ ങ്ങളും വവും ജുഹൂവാദികൾ
േനേ ിയാർത്ഥങ്ങളായെതല്ലാം തം
ത തകർ െപാടി തീയുംെകടു-

ൈച്ചസ്തരമലറി റെപ്പ ടൻ
നിർജ്ജരന്മാെരയും താപസന്മാെരയു-
മുജ്ജ്വലിതാമർഷേമാടു െചറു ടൻ
ത തച്ചാട്ടിപ്പരിചു െകടു തൻ-
കേച്ചൽമുലത്തയ്യൽമാരായഴകിയ
ധർമ്മദാരങ്ങെളയും പുനരാംവണ്ണം
നിർമ്മരിയാദകൾ െചയ്തേനകം വിധം
ശാലകെളയും തകർ കളയുേമ്പാൾ
മാേലറിമണ്ടി ടങ്ങിനാേരവരും.
അേപ്പാൾ മണിമാൻ ഭൃഗുവിെനെച്ച ടൻ
െകേ ാടടു പിടി െകട്ടിക്ഷണാൽ
മുേഷ്കാടിരുത്തിമീശെപ്പരുെങ്കാ ക-
െളാെക്കപ്പരിേചാടു കൂട്ടിപ്പറി ത-
ദ്വ ാംബുജത്തിങ്കൽ നിെന്നാഴുകീടിന
രക്തക്കളിക െപാട്ടിച്ചിരിച്ചേഹാ!
“മെ രും പാഷണ്ഡവൃത്തികളിത്തര-
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മുൾ വിേലാർ െകാൾെക െചാ ംവിധൗ
തിക്കിത്തിരക്കിേയാടീടും ഭൃഗുവിെന-
ച്ചിക്കെന െച പിടി നന്ദീശ്വരൻ
മുഷ്കരൻ പാരം കുതർന്നവൻ ത ടൽ
െഞക്കിപ്പിടി കാലും കരയുഗ്മവും
െക ന്നളവു േനാ ന്നവൻ ത െട
ദൃഷ്ടികൾ കുത്തിെപ്പാടിച്ചിരുത്തീടിനാൻ
ചേണ്ഡശ്വരൻ കരതാരിലകെപ്പട്ടി-
തേന്നരമാശു പൂഷാവവൻ ത െട
ദന്തങ്ങെളല്ലാമടി െകാഴിച്ചേഹാ!
“ചന്തമുണ്ടിേപ്പാളി” െത െചാല്ലി തം
ബന്ധി പന്തിയിലിട്ടളേവ പരി-
പന്ഥിയാം ദക്ഷ ജാപതിതെന്നയും
വീരഭ െപ്പരുമാൾ െച ൈകപിടി-
ച്ചാരൂഢേമാേദന െകട്ടിസ്സരഭസം
ശൂലമുനയാൽ കഴുത്തറുപ്പി ട-
േനാേലാലവാരുന്ന േചാരേയാടത്തല-
ത െട കയ്യാെലടുത്ത ദക്ഷിണ-
കുണ്ഡത്തിലാഹുതിയാക്കിക്ഷണാന്തരാൽ.
ചണ്ഡപരാ മന്മാരായഭൂതങ്ങൾ
ഖണ്ഡപരശുനിേയാഗികളിങ്ങെന
ദണ്ഡ മുസലശൂലങ്ങൾ ധരി െകാ 
ണ്ടണ്ഡകടാഹം നടു മാറൂറ്റമാം-
വണ്ണമലറിത്തിമിർ െച െമ്പാഴു-
െതെന്നെയെന്നെക്കാലെച െമേന്നാർത്തേഹാ!
വിണ്ണവരും മുനിമാരും പരവശാൽ
മന്നിടം െചേമ്മ കുലുക്കിേയാടീടിനാർ-
േപടി ക തുറിച്ചവരാശുതാൻ
ചാടിക്കിത മണ്ടി മിേച്ചവരും
കൂെട ഴ സേരാജാസനൻ മരു-
വീടും മഹാസത്യേലാകം േവശിച്ചാർ.
സം മിച്ചംേഭാജസംഭവൻ തൻ പദ-
മെമ്പാടു “പാലേയ” തിസ്വൈരെരാക്കേവ
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കുമ്പിടുേന്നാരളെവെന്താരു േഘാഷെമ-
ന്നമ്പരന്നംേഭാജസംഭവനുംതദാ
േപടിെകടുമാറു േചാദിച്ചളവിട-
േരാെട സഗദ്ഗദം േവഗാലവർകളും
െചാല്ലിനാരുണ്ടാവസ്ഥകളൻപിേനാ-
െടല്ലാമതുബത! േക ചതുർ ഖൻ
“കഷ്ടേമ! നിങ്ങെളല്ലാ വരും കൂടിയ-
െങ്ങാ ം വിചാരെമാരുവർ െമന്നിേയ
മൃത ഞ്ജയനീരസംെചയ്കമൂലമാ-
യിത്ഥമനർത്ഥമകെപ്പട്ടിെത യും,
സ ക്കളാം മഹാത്മാക്കൾ , ൈദവത-
ത്ത്വെത്ത മറന്നാൽ വരുമിെതല്ലാവർ ം;
ൈദവമാകുന്നതു സാക്ഷാൽ മേഹശ്വരൻ
സർവ്വജ്ഞെന മറന്നീടരുതാരുേമ.
ഗർവ്വാനുകൂലമില്ലായ്കിെലല്ലാം വൃഥാ
സർവ്വേലാകാർത്ഥവുമിെല്ലാരു സംശയം.
തൽ സാദം െകാെണ്ടാഴി മേറ്റതുെമാ-
ന്നിപ്പാരിലാരും വഹിപ്പവരില്ലേല്ലാ.
മു രാരാരിതൻ േകാപം സഹിപ്പതി-
നുൾ വിേലാർക്കിലരുെതാരുവർ േമ.
ദുർഗ്ഗർവ്വമുെണ്ടങ്കിലി െമല്ലാം കള-
െഞ്ഞാെക്കെയല്ലാവരും കൂടേവ െച ടൻ
രു െനത്തെന്ന ശരണം ഭജിക്കിേല
ഭ മായ് വ കൂടൂ ബത! നിർണ്ണയം;
നല്ലതിനിേമൽ വേരണെമന്നാകില-
െങ്ങല്ലാവരുെമാരുമി േപാന്നീടുവിൻ;
വല്ലാെത നി ഴന്നാലിനിയും മുഹു-
രിെല്ലാരു കാര്യം നശിെക്കന്നിേയ ദൃഢം.”
കല്യാണിനിയായ ഭാരതീവല്ലഭ-
െനല്ലാമരുൾെചയ്തതിങ്ങെനേകട്ടവർ.
െചാല്ലിനാ “െരല്ലാരുമരുൾ െചയ്തവണ്ണമാ-
െയ്ക്കാള്ളാമിനിയതിനിെല്ലാരു സംശയം.”
“േപാരുവിെനങ്കിെലല്ലാരുെമാരുമി
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മാരാരിെയെച്ച ൈകെതാഴുതീടുവാൻ ;
കാലംകളയരുേതതു” െമന്നാശു തൽ 
ക്കാെലമുതിർെന്നഴുന്നള്ളി ചതുർ മുഖൻ  .
കൂെട ഴന്നിടകൂടി ടർ ന്നിട-
േരാടും സുരമുനിമാരുമതി തം
പാേട പരിേചാടുെച ടൻ ധൂർ ജ്ജടീ-
വാടം വിശ്യ ഭൂതാ വലി ചൂഴേവ
വാഴുമിളാവൃതവാസം മേഹശ്വരം
േകാഴെയാഴി കണ്ടാനന്ദേചതസാ
പാദം നമ രിച്ചാൻ വിധാതാ, വതി-
സാദം കലർ മുനിസുരവൃന്ദവും
വീണുനമ രിച്ചീടിനാരാശു തൽ -

ാണരക്ഷാശയാ, “േദവൻ വിധി തദാ
പാേദന നമ രിച്ചാരൂഢ ഭക്തി േചർ -
ന്നാദരേവാടു നിന്നീടുന്നളവഥ
േമാേദന ീപരേമശ്വരൻ ശങ്കരൻ 
ധാതാവിേനയും നമ രിച്ചീടിനാൻ  .
േസവകന്മാേരാടു കൂടേവ ശർവ്വന-
ങ്ങാവിർ മുദാവണ േമ്പാൾ കൃത തി
ധാതാവു പിെന്നയുമീശപാദാംബുജ-
മാധിശമനായ താണുെതാഴുതുടൻ 
നിന്നേപക്ഷിച്ചളവുള്ളം െതളിഞ്ഞഥ
പന്നഗഭൂഷണൻ താൻ  സാദിക്കയാൽ  
ദക്ഷ ജാപതി തജ്ജീവനെത്തയും,
യജ്ഞാവസാനെത്തയും വരുത്തീടുവാൻ 
കൽ പിച്ചനു ഹിച്ചീടിനാേനഷ സം-
കൽ പിതമാമുപായാർ ത്ഥ, മേഹാ! ചില
സ ക്കൾ ക്കംഗഭംഗങ്ങൾ ഭവിച്ചതും
ചിത്ത സാേദന നൽ കിനാനീശ്വരൻ .
പിൽ പാടു സർ വ്വജഗദ്ഗുരു ശങ്കരൻ 
മു രാരാതിമൂല കൃതീശ്വരൻ 
ചിൽ പുരുഷൻ ചിദാനന്ദൻ ശിവാത്മകൻ 
സൽ പുരുഷൻ സദാനന്ദൻ സദാശിവൻ  

https://thalilakkam.in/



ഭാഗവതം - ചതുർത്ഥ ന്ധം - 2 15

സർ പ്പവിഭൂഷണൻ സർ വ്വജ്ഞനീശ്വരൻ 
ദർ പ്പകദർപ്പവിനാശരൻ പരൻ 
രു ൻ പരേമശ്വരൻ ദുരിതാന്തകൻ 
ഭ ദൻ ഭവമൃത വിനാശനൻ 
ഭക്ത ിയൻ വരദൻ ഭവസാഗരാൽ 
മുക്തി ദൻ മുകുന്ദാദിനിേഷവിതൻ 
മുക്കണ്ണരും വിധിയും േദവവൃന്ദവും
കൂെടെത്തളി ദക്ഷാദ്ധ്വരശാലപു-
ക്കീടും വിധൗ വിരിഞ്ചാദിമുനികളും
കൂപ്പിെത്താഴുതു നമ രി െമ്പാഴു-
താത്മ സാദ മുറ്റാത്മാനിരഞ്ജനൻ 
ശാശ്വതൻ ശർ വൻ ജഗദ്ഗുരുശങ്കര-
നീശ്വരൻ താനങ്ങനു ഹം െചയ്കയാൽ 
മുന്നേമയുള്ള സവനപശുവതു-
തെന്നയറുത്ത ശിരസ്സതു േകവലം
പിെന്ന ജാപതി ദക്ഷ ശിരസ്സാക്കി
നന്നാെയാരുമി േചർ ത്താരമരകൾ.
ദക്ഷനും ജീവി ണർ െതളി ടൻ 
ഉക്ഷദ്ധ്വജനിെല േദ്വഷെമാഴിെഞ്ഞഴും-
ഭക്ത്യാ വണങ്ങി തിച്ചാൻ പലവിധം;
ഭക്ത ിയനും സാദിച്ചരുളിനാൻ .
അേപ്പാലഖിേലശ്വര സാദത്തിനാ-
ലൃത്വി കേളാടുമാചാര്യഭൂതാദി-
വഹ്നിഭിസ്സാകമാഹന്ത! സിച്ഛിന്നമായ്
വെന്നാരു യജ്ഞകർമ്മത്തിനു േകവലം
പിെന്നയും ായശ്ചിത്തം െചെയ്താടുക്കിനാ   -
െനന്നതിൽ ൈവഷ്ണവമാം പുേരാഡാശേക
ക ിച്ചതിേലെക്കജമാനനാൽ പരി -
ക ിത ധ്യാനശക്ത്യാ ജഗന്നായകൻ  
വി ഭഗവാൻ വിരിഞ്ചാദിവന്ദിതൻ  
ഉേഷ്ണതരാംശു ദിവാകരേലാചനൻ 
പത്മനാഭൻ പരമാത്മാ പരാപരൻ 
പത്മജാ വല്ലഭൻ പത്മായുധൻ പരൻ 
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വിശ്വംഭരൻ വൃഷവാഹനവന്ദിത 
നച ത വ്യയന വ്യക്തനദ്വയൻ 
നിഷ്കളങ്കൻ നിർ ണൻ നി ിയൻ നിർമ്മമൻ 
നിഷ്കളങ്കൻ നിരാതങ്കൻ നിരുപമൻ 
നിഷ്കാരണൻ നിഗമാന്തേവദ്യാത്മകൻ 
നിഷ്കിഞ്ചന ിയൻ നിത്യൻ നിരാമയൻ . 
നിർ മ്മലൻ നിർ വ്വിക ൻ നിരൂപാ യൻ 
സന്മയൻ സർ വസാക്ഷീശ്വൻ സനാതനൻ 
കൽമഷനാശനൻ കർ മ്മധർ മ്മാത്മകൻ 
ചിന്മയൻ ചിൽ പുമാനാത്മാശിവാനന്ദൻ -
തെന്നസുവർ ണ്ണാ ിേമലസിതാംബുദം
മിന്നൽ പിണർ നിരമിന്നിനിൽ ം വണ്ണം
പന്നഗാരാതിഗളസ്ഥനായഞ്ജസാ
വ നിന്നീടിനാനിന്ദിരനിഭൻ .
സൂര്യായുത ഭയാവിളങ്ങീടിന
ചാരുകിരീടവും കുണ്ഡലേശാഭയും
പീതാംബരാഭയും നാഭിസേരാജവും
ധാതൃനിവാസവും കൗ ഭമാലയും

ീവത്സവക്ഷ ം കണ്ഠേദശാഭയും
ീവാസുേശാഭയും ലക്ഷ്മീകരാഭയും

തൃൈക്കകെള ം തിരുവായുധങ്ങളും
ഒെക്കെത്തളിേവാടുകാണായിതന്തിേക.

ത്യക്ഷനായഖിേലശെനക്ക ടൻ 
മത്സരാദി മം തീർേന്നാരു ദക്ഷനും
ഭൃത്യരുമൃത്വി കൾ പരികർമ്മികൾ
അത്യന്തഭക്ത്യാ സദസ്യാദിസർ വരും
ദിക് പാലരും യജമാനാദിഭൂസുര-
മുഖ്യരൃഷികളമരമുനികളും
സിദ്ധരും സാദ്ധ്യരും വിദ്യാധരൗഘവും
രു ർ വസുക്കൾ പിതൃക്കൾ മരു കൾ 
യക്ഷാപ്സരശ്ചാരേണാരഗകിന്നര-
രേക്ഷാഗണങ്ങളും ഗന്ധർവ്വ സംഘവും
േ തപിശാചേവതാളഗണങ്ങളും
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ഭൂതാവലിമുതലായവേരവരും
ഭക്ത്യാ ജഗന്നായകെനെത്താഴുതുെകാ-
െണ്ടാെക്ക തി നിന്നീടിനാരന്തിേക;
തൽ ക്ഷണം ഹ്മനുമീശ്വരനും പദ-
യുഗ്മം നമ രിച്ചെങ്ങഴുേന്ന ടൻ 
ഹസ്താഞ്ജലിേയാടുകൂെട േവദാന്തസാ-
രാർ ത്ഥ പദവ്യക്തികളാൽ തി േമ്പാൾ 
വിശ്വംഭരനവെരക്കടാക്ഷി െകാ-

ൾ േചരുമാധികെളല്ലാെമാഴി ടൻ 
ശശ്വൽ പര ഹ്മമൂർത്തി സനാതന-
നച തനംഭുജസംഭവൻ തെന്നയും
രു േനയും പരിേചാടു സംഭാവി
ഭ ിയൻ മന്ദഹാസപുരസ്സരം
സർ വജനങ്ങളും േകൾ മാറാദരാ-
ദുർ ന്നയെമല്ലാം കള േകട്ടീടുക.
ഞാെനന്ന ഭാവമകെലക്കള നീ
താനാത്മ സന്നിധി േചർ നിരന്തരം.
മത്സരാദ്യങ്ങളാം േദാഷങ്ങെള ത്യജി-

ൾ ത്താരിലാനന്ദമുൾ െക്കാണ്ടനാരതം
മിത്ഥ്യാവിചാര മങ്ങെളാഴി തൽ -
സത്യസ്വരൂപെത്ത വിശ്വസിച്ചാത്മ നീ
ഭക്ത്യാ പര ഹ്മ മണ്ഡൈലകാന്ത സം-
സിക്തസ്വയം േജ്യാതിരേ ലയിക്ക നീ.
തൽ പര ഹ്മണി നി മായാവശാ-
ലു ന്നരായ ഗുണ യ രൂപികൾ 
വിശ്വസൃ ം ഞാനുമീശ്വരനും മഹാ-
വിശ്വസൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരലീലകൾ 
നിത്യമനുസരിപ്പാനുളരായവ-
രി, യ വർ ണ്ണികെളാ തെന്ന ദൃഢം.
ചിത്തവിക മുണ്ടാെകാലാേമലി”െല-
ന്നിത്ഥമരുൾ  െച പത്മനാഭൻ പരൻ 
സത്വരം ൈവനേതേയന സാകം പുന-
െര യും േവഗാൽ മറഞ്ഞരുളീടിനാൻ .
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തദ്ദിശി േനാക്കി വന്ദി െകാണ്ടാരഥ
രു ാദികളായ സർ വജനങ്ങളും.
ദക്ഷനും വിച്ഛിന്നമായ യാഗം മുഹു-
രക്ഷണം ായശ്ചിത്തം െച േശഷവും
ചിത്തം െതളി െചയ്താശു സമാപ്തിയും
കൃത്വാതി ഭക്ത്യാ നിരന്തരം തൽ ഫലം
സിദ്ധിച്ചവഭൃഥ സ്നാനവും പിമ്പവർ 
ക ിച്ചവണ്ണം കഴിച്ചിരുന്നീടിനാൻ 
അങ്ങെന യാഗം കഴിച്ചവന്തന്മക-
ള ദഹിച്ച സതീപരേമശ്വരി
പിെന്ന ഷാരാ ി നന്ദനയായിച്ചമ-
ഞ്ഞ മാേദവിെയ ള്ള നാമെത്തയും,
െച മേഹശ്വരൻ തൻ ിയയായ് വ -
േചർ െകാണ്ടാളഖിേലശ്വരി പിെന്നയും.

https://thalilakkam.in/




