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ഭരതചരി ം

ഋഷഭ പു നാകും ഭരതനാെകപ്പിെന്ന
വൃഷമാർേഗ്ഗണ പരിപാലിച്ചാനവനിെയ.
വിശ്വേമാഹിനിയായ കന്യകാ പഞ്ചജനി-
വിശ്വരൂപാത്മജെയ ൈകെക്കാണ്ടാനതുകാലം.
അ മക്കളുമുണ്ടായ് വന്നിതു പഞ്ചജനി-
ക്ക ഭൂതങ്ങൾ മായതങ്കലുണ്ടായേപാെല.
സുമതി, രാഷ്ടഭൃ , മൂന്നാമൻ സുദർശനൻ

മ, മാവരണനും ധൂ േകതുവും നാമം.
ഭാരതഖണ്ഡമാകും ത െട രാജ്യം പിെന്ന-
പ്പാരാെത പകു ടൈനവർ ം െകാടു േപായ്
സാള ാമാ മെത്ത ാപിച്ചാൻ തപസ്സിനായ്
സാള ാേമാപലങ്ങൾ െകാണ്ടലംകൃതനായി
സ്വച്ഛയാം ച നദിത െട തീരത്തിങ്കൽ
സ്വച്ഛമാമാ മവുമുണ്ടാക്കി വസി ന്നാൾ,
നിത്യാനിത്യാദികളാം വ വിചാരം െകാ
ശുദ്ധാന്തഃകരണനായ് തത്ത്വജ്ഞാനവും വ ,
ഭക്തിയും ദിനം തി വർദ്ധി ഭഗവാെന-
ച്ചിത്തത്തിലാക്കി ഹ്മജ്ഞാനവുമുറപ്പി
യുക്തനായിരു പാസി ന്നാെളാരുദിനം
മദ്ധ്യാേഹ്ന െച നി ഗണ്ഡകതീരസ്ഥേല.
ഗർഭിണിയായിെട്ടാരു കൃഷ്ണമാൻ േപട വന്നീ-
ട്ട ഴ തന്നിൽത്തണ്ണീർ കുടി തുടങ്ങിനാൾ!
അേന്നരമരിേക നിന്നലറീടുന്ന സിംഹം-
ത െട നാദം േക േപടി മാൻേപടയും
ഓടിേപ്പായ് മറുകെരക്കരേയറുവാനായി
ആടൽ പൂ ടൻ വിറേച്ചാടിനേനരം തെന്ന;
ഗർഭസ്ഥനായ കിടാവെപ്പാേഴ പിറ ട-
ന ഴതന്നിൽ വീണെങ്ങാഴുകി േവഗേത്താെട
ഗുഹയിൽെച്ച വീണുമരി മാൻേപടയും
സഹിയാെതാരു ഭയംെകാ ം േവദനെകാ ം
നീരൂെടെയാഴുകുന്ന മാൻ കിടാവിെനക്ക
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കാരുണ്യവശാലുടെനടു ഭരതനും
പാരാെത െകാ േപായാൻ ത െടയാ മത്തി-
ലാരാലുമുപ വം കൂടാെത വളർത്തിനാൻ
മാൻ കിടാേവാടുകൂടി മാൻ കിടാവിെല േസ്നഹം
താൻ കൂെട വളർന്നിതു ഭരതനുകാലം.
ത െട നിയമങ്ങളതിെന വളർക്കയാ-
െലാെന്നാേന്നദിനം തി കുറ ചമഞ്ഞിതു.
കാലം െകാണ്ടില്ലാെതയായ് വന്നിതു നിയമങ്ങൾ
കാലവും േപായതുള്ളിലറിയായീലേയതും.
അതിെനക്കാണുേമ്പാഴും കാണാെത വാഴുേമ്പാഴു-
മതിെന്റ േയാഗേക്ഷമം ചിന്തി മനക്കാമ്പിൽ
ഈശ്വരവിലാസങ്ങെളന്തേയ്യാ! പറവതും!
േസ്നഹപാരവശ്യംെകാണ്ടാഹന്ത! ഭരതനും
േമാഹവും വളർന്നിതു മറ തപെസ്സല്ലാം,
ഹരിണകുണകമാമിതി ഞാെനന്നിേയ
ശരണമാരുമില്ല ഗണവും പിരി േപായ്,
ഹരിണി െപറ്റേപ്പാേഴ മരണം ാപിച്ചിതു!
ശരണാ ഗതപരിപാലനം ധർമ്മമേല്ലാ.
പാലനമനുദിനം േപാഷണം ീണനവും
ലാളനമിവറ്റിേന കാലമുള്ളിതു മു ം:
ആസനാടനസ്നാനാനശയനാശനാദിക-
ളാചരിച്ചീടുെമ്പാഴും പിരിഞ്ഞീടുകയില്ല,
ഫലമൂേലാദകാദി പൂെവാടു ചമത ൽ
പലവുമിവ േതടിേപ്പാകുേമ്പാളതിേനയും
വേച്ച േപാവാനില്ല വിശ്വാസമതുേനര-
മിച്ഛയാ വഴിേയകൂേടാടിേപ്പാമതു താനും
മുഗ്ദ്ധഭാവവും േനാക്കി നിന്നീടും മേദ്ധ്യമേദ്ധ്യ
ശക്തിപൂണ്ടതിെനെച്ചെന്നടു മേയ്യാ പാവം!
ശക്തിയില്ലിതിെന കഴുത്തിെലടുത്തീടു-
െമാക്ക തട്ടിെക്കാ െമാട്ടിടയിെടെച്ചേമ്മ;
മാറ ം മടിയിലും പുറ ം പറ്റിച്ചീടും!
ദൂര നിന്നീടുേമ്പാളതിെന വിളിച്ചീടും!
ഓേരാേരാ കർമ്മം െച േന്നര മേദ്ധ്യ മേദ്ധ്യ
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പാരാെത െച േനാ ം തിന്മാനും െകാടുത്തീടും;
വിളി മരികേവ മണ്ടിവന്നീടുേന്നരം
കളി ം പിെന്നപ്പരിചരി േമാേരാതരം;
പതുെക്കപ്പതു ള്ള േരാമങ്ങളമരുമാ-
െറടു ം തേലാടിയും പുണർ ം െകാണ്ടാടിയും,
മെറ്റാന്നിന്നില്ലകാലം മു മിങ്ങെന തനി

റ്റമാൻേപടയുമായ് മരുവീടിനകാലം
മരണമടുത്തിതു ഭരതനതുെകാ -
കരണങ്ങളുെമല്ലാം തളർ ചമഞ്ഞിേത.
കിട േന്നട െചന്നധികദുഃഖേത്താടും
അടു നിൽ െന്നാരു മാൻ കിടാവിെന േനാക്കി
മാനസതാരിൽ നിരൂപിച്ചിതു സന്താപത്താൽ
ഞാനിനി മരിച്ചീടുമിെപ്പാഴുതിനിേശഷം
കാനനേദേശ സിംഗവ്യാ ാദി ദുഷ്ടൗഘങ്ങൾ
മാനിെനപ്പിടി തിന്നീടുെമന്താവതേയ്യാ!
ഒ േമമനുഷ്യെരേപ്പടിയില്ലിതിനിേപ്പാൾ
ദുഷ്ടരാം കാട്ടാളന്മാെര െകാന്നീടുകേയാ
രക്ഷിപ്പാനിതിനാരുമിെല്ലന്നതല്ല പിെന്ന
ഭക്ഷിപ്പാൻ പലദുഷ്ടജ ക്കളു താനും.
ഇത്തരേമാേരാതരം ചിന്തി ഭരതനും
ചിത്തത്തിൽ കൃഷ്ണമൃഗരൂപവും നിഴലി
അരിേക നിൽ െന്നാരു ഹരിണകുണകെത്ത
സ്മരി മരി ടൻ ജനി ഹരിണമായ്.
ഹരിണമായിത്തെന്ന ജനിച്ച ഭരതനും
സ്മരണം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിേലതുണ്ടായ് വ
മൃഗസംഗംെകാ ഞാൻ മൃഗമായ് വന്നിതന്ന-
തകേമ ചിന്തിച്ചഥ സംഗമുണ്ടാകായ് വാനായ്
മാൻ കൂട്ടത്തിങ്കൽ നി പിരി താേനതെന്ന
സേങ്കതം െച പുലഹാ മം പുക്കാനവൻ;
തീർത്ഥസ്നാനവും െച േദഹത്യാഗവും െചയ്താൻ;
ധാ ിയിൽ ാഹ്മണനായ് പിറന്നാവനുടൻ.
െചാെല്ലഴുേന്നാരംഗിരഃ വരനായുെള്ളാരു
നല്ലഭൂസുരൻ പ ര േവട്ടിരി ന്നാൾ

https://thalilakkam.in/



ഭാഗവതം - പഞ്ചമ ന്ധം -2 7

ഒരുത്തി െപ ണ്ടായിെതാമ്പതു തനയന്മാർ
ഒരുത്തി കന്യാകുമാരന്മാെര സവിച്ചാൾ!
എന്നതിൽ കുമാരനായി പിറന്ന മഹീസുരൻ
മുേന്ന തൻ മൃഗേദഹം കളഞ്ഞ തൻ േപാൽ.
സംഗേദാഷെത്തേപ്പടിച്ചാദിേയ കുമാരനും
മംഗലം വരു വാൻ ൈകെക്കാണ്ടാൻ മൗന തം.
ജാതകർമ്മാദി ിയ സർവവും യഥാവിധി
താതനുമനുഷ്ഠി മൂകെനന്നിരിക്കിലും
ബുദ്ധിസം ാരത്തിനാെയ വ ക്കൾ െചയ്താൻ
വ്യർത്ഥമായ്ച്ചമഞ്ഞിതു താതസാഹസെമല്ലാം!
ജളേനാ ബധിരേനാ മൂകേനാ പുനരിവ-
െനളുതല്ലാർ ം െചേമ്മ തിരി െകാ വാനും.
ഉപനിച്ചിതു താതനക്കാലം കുമാരെന
ജപേഹാമാദികർമ്മെമാ േമ േപാകാതാനും
നാലാ കാലം മിനെക്കടാെത െചാല്ലിച്ചി ം
ബാലനും പഠിച്ചീല ഗായ ി കുറെഞ്ഞാ ം.
ആയതു കുമാരെനശ്ശിക്ഷി തേന്ന കാലം
േപായിതു ജനകനും മരിച്ചാനതുകാലം.
ത െട മിഥുനെത്തസ്സപത്നിേപാക്കലാക്കി
പിന്നാെല തീയിൽ പാ മരിച്ചാൾ ജനനിയും-

ാതാക്കന്മാരുമിവൻ ജളെന റയ്ക്കയാ-
േലതുേമ െകാടുക്കയി പജീവിപ്പാൻ േപാലും.
ആരാനുെമാരുേവല െചാ കിലതും േകൾ ം!
ഏതാനും െകാടുക്കില പജീവി ം താനും;
അതിെന്റ ഗുണേദാഷമേന്വക്ഷിക്കയുമില്ല;
അധികെമങ്കിലതു സൂക്ഷി മാറുമില്ല;
ഏതാനും നൽകിെയങ്കിൽ േപാരാെയന്നതുമില്ല;
ഏതുമാരുേമ നൽകീെലങ്കിേലാ േവണ്ടാതാനും.
അക്കാലം ാതാക്കന്മാരവെന വിളഭൂമി-
രക്ഷിപ്പാൻ മാടം െകട്ടീട്ടവിെടയിരുത്തിനാർ.
െന കാപ്പതിന്നവൻ െചന്നിരുന്നതിൽപ്പിെന്ന
െനല്ലിനു േകടുകുറെഞ്ഞാ മുണ്ടായീലേല്ലാ.
ദുഷ്ടജ ക്കെളാ മദ്ദിക്കിൽ െചൽകയില്ല.
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തുഷ്ടതമുഴുെത്താരു ശൂ ാധിപതി തനി-
ക്കിഷ്ടമായിരിെപ്പാരു സന്തതിയുണ്ടാവാനായ്
ആളറുത്തഴേകാടു േചാര നൽകണം ഭ -
കാളിെക്ക റ ടൻ ഭൃത്യന്മാേരാടു െചാന്നാൻ-
“എങ്ങാനും തിരെഞ്ഞാരു നെല്ലാരു പുരുഷെന
നിങ്ങൾ െകാണ്ടരി”െക േകട്ടവർ പുറെപ്പട്ടാർ.
നീളേവ നടന്നവർ കണ്ടിതു മാടം തന്നിൽ
നീളവും തടി േമറീടിന പുരുഷെന;
ലക്ഷണയുക്തമായ പുരുഷരൂപം ക
തൽ ക്ഷണം െതളിഞ്ഞവർ പിടി െകട്ടീടിനാർ
ശൂ ാധിപതി മുമ്പിൽ  െക്കാ െചന്നതു കാല-
മാർ മാം മനേസ്സാടും പൂജിപ്പാെനാരുെമ്പട്ടാൻ;
കുളിപ്പിച്ചഴകിയ േകാടിെകാ ടുപ്പി
കളഭമാല്യങ്ങളാലണിഞ്ഞങ്ങവനുടൽ
കാളി പൂജെകാടുത്തീടിനധരാസുരൻ
കാളിമ വും െചാല്ലീട്ടറുപ്പാെനാരുെമ്പട്ടാൻ.
വാെളടുേത്താ േന്നരം ാഹ്മണേതജസ്സിനാൽ
കാളി ചൂടുപിറ്റിച്ചിരു കൂറ്റായ്കയാൽ 
ചീെള വാളുെമടുത്തട്ടഹാസവും െച
കൂളികേളാടും ഭൂതവൃന്ദങ്ങേളാടും വ
കാളിതാനറുത്തിതു ശൂ ാധിപതിതല
വാളുമായ് നിൽ ം ധാ ീേദവെന്റ തലയതും
അറുത്ത തലെകാ പന്താടിക്കളിക്കയും
െപരുത്തേകാപേത്താടുമലറിച്ചിരിക്കയും

ാഹ്മണ വധത്തിനു േകാപ്പിട്ട ജനങ്ങളും
ാഹ്മണ േതജ െകാെണ്ടാക്കേവ നശി േപായ്

എല്ലാമീശ്വരെന നിർണ്ണയിച്ചിരിപ്പവർ-
ക്കിെല്ലാരു ഭയെമാരുകാലവുെമാ െകാ ം.
വാളുമായ്ക്കഴുത്തറുത്തീടുവാേനാ േമ്പാഴും,
കാളിതൻ േകാപമുടനിങ്ങെന കണ്ടേപ്പാഴും,
ഏതുേമകുലുക്കമുണ്ടായതില്ലവനുള്ളിൽ;
ആധികളില്ല സാക്ഷാൽ ജ്ഞാനികൾെക്ക നൂനം.
ഉന്നതൻ ബഹുഗുണനാകിയ സി രാജൻ
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ത െടയാചാര്യനാം കപിലൻ തെന്നക്കാണ്മാൻ
േപാകുന്നേനരമവൻ തെണ്ടടുപ്പിച്ചീടിനാ-
നാകുലമതി മുണ്ടായതില്ലവേനതും.
എന്നതിന്നവകാശം വന്നവാറുരെചയ്യാം:
മന്നവ! േക െകാൾക മായാൈവഭവെമല്ലാം!
പിെന്നയുെമാരുദിനം മാടത്തിൽ വസി േമ്പാൾ
വ ടൻ ചില ഭടന്മാരുരെചയ്തീടിനാർ:-
“മന്നവെനഴുന്നള്ളത്താകുന്നതറിക നീ
നിെന്നയും കൂട്ടിെക്കാ െച വാനരുൾ െച
തെണ്ടടുപ്പതിെന്നാരു ഭാഗേത്തെയ്ക്കാരുപുമാ-
നു േപാരായ്കയതിന്നാകുന്നിതറിഞ്ഞാലും.”
എന്നിവ പറ ൈകപിടി െകാ േപായാ-
രേന്നരമാേന്ദാളികാവാഹകന്മാരുെമല്ലാം;
ആകുലമതി മുണ്ടായതില്ലവേനതും;
േവഗം േപാകയ്കെകാ ം ഭർത്സിച്ചാൻ നൃേപ നും;
അേന്നരം നൃപൻ തേന്നാടുത്തരമുരെചയ്താൻ
മന്നവനറിഞ്ഞിതു ദിവ്യെനന്നതു േനരം
തണ്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിവീണുടേന നമ രി-
ച്ചിണ്ടൽ പൂണ്ടറിയായ്ക െപാറു െകാൾെകെന്നല്ലാം
െചാന്നമന്നവൻ തേന്നാടദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനാ ർത്ഥെത്ത
നന്നായി പേദശിച്ചീടിനാനതും തഥാ
സേന്ദഹെമാഴി െചാല്ലീടുവാൻ പണിയേ ;
െചന്നവരിരുവരും ൈവകുണ്ഠേലാകം പുക്കാർ.
“ഭരതചരി ം ഞാെനാെട്ടാ െചാന്നാേനവം
ഭരതൻ തെന്റ പു നായതു േദവതാജിത്,
േദവതാജിത്തിൻ പു നായതു പരേമഷ്ഠി,
േകവലം പരേമഷ്ഠി നന്ദനൻ തീഹേമ്പാൽ;
അവെന്റ പു ൻ തിഹർത്താെവന്നേല്ലാ േകൾപ്പിൻ

തിഹർത്താവിൻ പു നജനും ഭൂമാെവ ം,
ഭൂമാവുതെന്റ പു ൻ ഗീതനുദ്ഗീഥെന
നാമാവാമവനുെട നന്ദനൻ േസ്താതാവും,

േസ്താതാവിനു പു നായതു വിഭൂവൻ-
പു നായുടൻ പൃഥുേഷണനുമുണ്ടായ് വന്നാൻ;
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തൽ പൃഥുേഷണപു നായതു നക്തനവൻ;
തൽ പു നേല്ലാ ഗയനാകിയ നൃപേ ഷ്ഠൻ;
ഗയെന്റ മക്കൾ ചി രഥനും സുഗതിയു-
മവേരാധനെന മൂവ്വരുണായാരേല്ലാ.
എന്നതിൽ ചി രഥനന്ദനൻ സാ ാട്ടവർ,
ത െട മകനായ മന്നവൻ മരീചിയും;
വി മാൻ മരീചിതൻ നന്ദനനറിഞ്ഞാലും;
വി മാനുെട പു നായതു മധുവേല്ലാ;
മധുവിൻ പു ൻ വീര തെനന്നേല്ലാ േകൾ ;
മതിമാൻ വീര തൻ ത െട പു ന്മാർ  േപാൽ
മ വുമമ വുെമന്നവരിരുവരിൽ
മ ജൻ ഭാവനൻ  േപാൽ ; ഭാ വനന്മകൻ  ത്വഷ്ടാ ;
ത്വഷ്ടാവിൻ മകനേല്ലാ വീരജനായ നൃപൻ;
ശിഷ്ടനാമവെനാരു നൂറുപു ന്മാരുണ്ടായ്;
അരുതു പറവതിനവെര േവെറയല്ലാ-
െമാരുകന്യകതാനുമുണ്ടായാളനന്തരം;
െചാെല്ലഴും ിയ തൻ ത െട വംശെമാ
െചാല്ലിേയ ടിഞ്ഞിതു വീരജനുെട കാലം.”
അേന്നരം പരീക്ഷി െതാഴുതു േചാദ്യം െചയ്താൻ
“ന നന്നരുൾ െചയ്തവാറിതു മഹാമേത!
ഇ മുെണ്ടനിെക്കാ േകൾപ്പതിന്നത്യാ ഹ
െമേന്നാടിന്നതുമരുൾ െചയ്യണം മഹാമുേന!
സപ്തസാഗരങ്ങളും സപ്തദ്വീപങ്ങളുമ-
െങ്ങ വിസ്താരെമ ം ത ലക്ഷണങ്ങളും
വ്യക്തമായരുളിെച്ചയ്തീേടണമടിയേനാ  -
െട യും വളർ ള്ള പാപങ്ങളകലുവാൻ-”
“അവയക്തസ്വരൂപമാമീശ്വര ലരൂപം
സുവ്യക്തമാമ്മാററിഞ്ഞീടുവാനാർക്കാെമേടാ?
ഞാനറിഞ്ഞതു െചാല്ലാെമനിക്കാകുന്നവണ്ണ-
മാനന്ദം നിനക്കിതിലുെണ്ട േതാ കയാൽ.”
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