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ീമഹാഭാഗവതം - പഞ്ചമ ന്ധം -3
ഭൂഗുണിതം

എങ്കിേലാ ഭൂമണ്ഡല സംസ്ഥാനം നേട െചാല്ലാം;
മംഗലം വേരണേമ! ൈദവേമ! നാരായണ!
ഭൂമിയിൽ മദ്ധ്യസ്ഥമായിരുന്ന ജംബുദ്വീപം
ഭൂമിപാലക! സമവൃത്തമായു േകൾ നീ
വിസ്താരം നൂറായിരം േയാജനയു താനും
പൃഥ്വീനായക! പുരെരാമ്പതുവരിഷവും,
മര്യാദാ പർവ്വതങ്ങെള െണ്ടന്നറിയണം,
പര്യായേത്താടു പറഞ്ഞീടുവനവയും ഞാൻ:
ഇതിെന്റ നടുവിലായ്െച്ചാെല്ലഴും മഹാേമരു-
വതിെന്റയുയരേമാ േയാജനനൂറായിരം.
മുകളിൽ മുപ്പത്തീരായിരം േയാജനവഴി
സുഖേമ സമവൃത്തമായിരിേപ്പാ താനും
നീളത്തിൽ പതിനാറായിരം േയാജനവഴി
േമളത്തിൽ കുഴിനാടുണ്ടായിരം മറ്റെതല്ലാം.
ഇങ്ങെനയിരി ന്ന േമരുവാം മലതെന്റ-
യങ്ങേഹാ വട മൂ പർവ്വതങ്ങൾേപാൽ.
അ ികളവ മൂ ം കിഴ പടിഞ്ഞാറാ-
മബ്ധികൾ രണ്ടിേനാടും െചെന്നത്തിക്കിട
മൂന്നി േമരുവിേനാടടു െതേക്കൈശലം
നീലമാകുന്നിതേല്ലാ നടുവിൽ േശ്വതമേല്ലാ.
ശൃംഗവാെനല്ലാറ്റിലും വടേക്കൈശ്ശലമേല്ലാ.
െത മിങ്ങെന മൂ മര്യാദാപർവ്വതങ്ങൾ
വടേക്കതാദിയായിട്ടവറ്റിൻേപരും െചാല്ലാം:-
നിഷധം, േഹമകൂടം, ഹിമവാെന ം മാൽ;
അഴേകാടധികന്മാർ െചാ നേടനേട
കിഴ െണ്ടാരു ൈശലം ഗന്ധമാദനമതു;
വട െണ്ടാരു ൈശലം നിഷധേത്താളം െത ം
ഈവണ്ണം െത വട ണ്ടേല്ലാ പടിഞ്ഞാറും
മാല്യവാൻ നിഷധനീലങ്ങേളാളവുെമേടാ!
നീലത്തിൻ വടേക്കതു രമ്യകവർഷം പിെന്ന-
േക്കളതിൻ വടേക്കതു െചാെല്ലഴും ഹിരണ്മയം;
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പിെന്നയങ്ങതിൻ വടെക്കതേല്ലാ കുരുവർഷം;
എന്നതിനുെട െതേക്കതായതു കി രുഷം;
ഭൂമീശ! ഹിമവാനുെത ഭാരതവർഷം;
ഗന്ധമാദനത്തിനു കിഴേക്കതാകുന്നതു
സന്തതം ഭ ാശ്വമാം വർഷെമന്നരിെകേടാ!
മാല്യവദ്ഗിരിയുെട പടിഞ്ഞാേറടം േകതു-
മാലമെങ്ങല്ലാറ്റിനും നടുവിലിളാവൃതം.
ഇെച്ചാന്നപർവ്വതങ്ങെള മു യരങ്ങൾ
നിശ്ചയം പതുപ്പ സഹ ം േയാജനേപാൽ
വണ്ണവും രണ്ടായിരം േയാജനയുെണ്ടന്നേല്ലാ.
പുണ്യവാന്മാരാം കാലേവദികൾ പറയു .
ഒമ്പതു വരിഷവും വിസ്താരെമാരുേപാെല
ഒമ്പതിനായിരം േയാജനയുണ്ടറിഞ്ഞാലും.
പിെന്നയും മഹാേമരു തനി ന്നായി
മന്നവ! നാലുപാടുേമാേരാേരാ ൈശേല ന്മാർ
മന്ദരെമ ം, േമരുമന്ദരെമ ം െചേമ്മ
പിേന്നതു സുപാർശ്വവും കുമദെമ ം നാമം
നാലിനുമു പതിനായിരം േയാജനകൾ
ചാേല വിസ്താരമതിേന്മേലാേരാ മരങ്ങളും
കിഴേക്കതാദിയായിട്ടവറ്റിൻേപരും െചാല്ലാം.
ഉണ്ടേല്ലാേതന്മാവതിനുമ്പിേലതനു മാ ൽ
രണ്ടാമതുട്റ്റൻ ഞാവൽകട ം േപരാലന്ത്യം
ആയിരെത്താരുനൂറു േയാ ജനയുയരുമു-
ണ്ടായതശാഖകളുമ യുെണല്ലാറ്റിനും
ചുവടുചു ം നൂറുേയാജനയുണ്ടെങ്ങല്ലാം
അവിെടമുകളിേണ്ടാേരാേരാ െപായ്കകളും;
അവറ്റിൽ പാലും േതനും ശർക്കര ശുദ്ധജലം
അവെറ്റേസ്സവിച്ചേല്ലാ ഗന്ധർവ്വാദികെളല്ലാം
േയാഗങ്ങൈളശ്വര്യങ്ങെളന്നിവയുണ്ടാ ;
ഭാഗേധയത്താൽ സർവ്വകാമസിദ്ധിയുമുണ്ടാം
ഉൾത്താരിലത്യാനന്ദസിദ്ധമായ് വിളങ്ങീടും
ഉദ്യാനങ്ങളുേമാേരാ ണ്ടവനാലിേന്മലും
നന്ദനം, ൈച രഥം, െചാെല്ലഴും ൈവ ാജകം
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പുണ്യവർദ്ധനകരം സർവ്വേതാഭ െമ ം
മത്താലവറ്റിനുനാമങ്ങളിതുകളി-

ലമർത്ത്യജനം ീഡിച്ചിരി നിരന്തരം.
മന്ദരമൂർദ്ധാവിങ്കൽ നി േതന്മാവിൻഫല-
വൃന്ദങ്ങെളല്ലാം ചില പർവ്വതങ്ങെളേപ്പാെല
വളർ പഴു വീണുട തകർ ടൻ
അലി കൂടീടുന്ന രസങ്ങെളാന്നിച്ചേല്ലാ
ത െട മുകളിൽ നിന്നേഹാ കിഴേക്കാേട്ട-
ക്കന്വഹെമാഴുകുന്നതരുേണാദയനദി;
അതിേല െവള്ളമനുഭവിക്കനിമിത്തമായ്
അധികം മേനാജ്ഞമാം സൗരഭ്യമുണ്ടാകു ;
അചലാത്മജയാകുമീശ്വരീേദവിേയാടു-
മനിശമനുചരിച്ചീടിനേദവികൾ ം.
അവ്വണ്ണം തെന്നേമരുമൂർദ്ധാവിങ്കൽ
സർവ്വദാ നിൽ ം ഞാവൽ ത െട പഴങ്ങളും
േകവലേമാേരാേന്നാേരാ ഗജങ്ങേളാളം േപാരും
ആേവാളം വളർ മൂത്തവയും പഴു ടൻ
വീണുടെഞ്ഞാരുമി ണ്ടാകുന്ന രസങ്ങളി-
േക്ഷാണിയിൽ ജംബുനദിെയ ള്ള നാമേത്താടും
കൂടേവ െതേക്കാെട്ടയ്ക്കാെയാഴുകീടുന്നതിരു-
പാടുമുെള്ളാരുമ മതിെന്റ രസവുമായ്
േചർ ണങ്ങീടുേന്നര ണ്ടാകുന്നതു തെന്ന

ാങ്നിഭംജാംബൂനദെമന്ന െപാന്നതിനാെല
നിത്യവും േദവാദികെളാെക്കയംഗങ്ങൾേതാറും

േത്യകമലങ്കരിച്ചീടു നിരന്തരം.
പിെന്നയ പാർശ്വത്തിേന്മൽ നിൽ ം കടമ്പതു-
ത െട ബാഹുക്കളാംശൃംഗങ്ങളിടേതാറും
നി ടൻ െപാട്ടിെയാലിച്ചയ്യ ചുറ്റായുള്ള
വി ക്കൾ മധുമയധാരകൾ വീണുവീണു
പടിഞ്ഞാേറാ േനാക്കിെയാഴുകീടു നിത്യം
തടഞ്ഞീടാെത മഹാവാഹിനിപൂരേത്താളം.
അവെറ്റയുപജീവി ന്നവരുെട മുഖം
നൂറുേയാജനവഴി സൗരഭ്യം പര .

https://thalilakkam.in/
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കദംബവൃക്ഷത്തിെന്റ േകാടരത്തിങ്കൽ നി
ജനിക്കെകാ കാ ദംബരിയാം േപരുണ്ടായി.
കുമുദത്തിങ്കൽ ശതവലിശെമന്ന േപരാ-
ലതിെന്റ ന്ധങ്ങളിൽ നി ടനുണ്ടാകു
പാൽ , തയിർ , െന ം, േചാറും, പുടവ, പ കളും
ആഭരണാ, സന, ശയ്യാദികളിവമ ം
നദങ്ങളായി വടേക്കാെട്ടാഴുകു നിത്യം;
അതുേകാണ്ടനുഭവിച്ചീടിന ജനങ്ങൾ
തളർച്ച ജരാനരവ്യാധികളാധികളും
ഇളച്ചീടുന്നിതപമൃത ക്കളിവെയല്ലാം.
ഇങ്ങിെന ഭൂമണ്ഡലമാകുന്ന കമലത്തിൻ -
കർണ്ണികയാകും മഹാേമരുവിൻ ചുഴലവും
േകസര ഭൂതങ്ങളായ് പർവ്വതം പലതു
വാസവാദികളുെട ദി കളിടേതാറും
അരിേക മഹാേമരുവാകുമ ി പരി-
സ്തരണമായിേട്ടഴു പർവ്വതമു പിെന്ന
ഉയരം രണ്ടായിരം േയാജനയവെയല്ലാം
ഇടവുമ തെന്നയുേണ്ടതും കുറയാെത,
പതിെനണ്ണായിരം േയാജന നീളവുമുണ്ട-
ങ്ങതിെനാെക്കയും െത വടക്കായ്ക്കിഴക്കേല്ലാ
ജഠരേദവകൂടപർ വ്വതവരങ്ങൾ മ-
ടേന കീേഴ്മലായനീളത്തിൽ െതക്കാകു .

ൈകലാസകരവീരദ്വയങ്ങൾ പടിഞ്ഞാേറ
ൈശലങ്ങൾ നീളം െത വടക്കായതുേപാെല.
പാവനപാരിയാ ാഖ്യാചലവരങ്ങൾമ-
റ്റവനീപേത! നീളം കിഴ പടിഞ്ഞാറായ്

ീശൃംഗമകരങ്ങളിങ്ങെന േപരായ് നാലു-
ദിശയിങ്കലുമീരണ്ടചലവരങ്ങൾ േപാൽ.
ഇങ്ങെനെയല്ലാമലംകൃതമാംമഹാേമരു-
വങ്ങതി കളിലുെണ്ടാൻപതു രാജധാനി;
എന്നതിൽ നടുവിേലതംബുേജാത്ഭവൻ തന്നി-
ക്കി ാദിേലാകപാലകന്മാർ മെറ്റല്ലാെമാ ം.
ചി മായ് പതിനാറായിരം േയാജനവഴി-
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വിസ്താരം സമചതുര മായു താനും;
മൂ േലാകവും മുന്നംഭഗവാൻ നാരായനൻ
മൂന്നടിയാക്കിയളന്നീടിനകാലത്തിങ്കൽ
േമേ ാേട്ട യർത്തിയതൃക്കാൽ തൻ നഖം െകാണ്ടി-
ട്ടാത്മേയാന്യണ്ഡം പിളർ െടയങ്ങകം പു
ബാഹ്യജീവനാധാരഗംഗെയെന്നല്ലാടവും
പാവനകരം പാപശാന്ത്യർത്ഥം സിദ്ധയായ്,

ഹ്മാണ്ഡ കമലനാളാന്താേ േപായിവീണു
നി മ്നമാർ േഗ്ഗണ നാലുൈകവഴിെയാഴുകിേപ്പായ് 
നാലുദിക്കിലും നാലുനാമങ്ങേളാടുകൂടി
നാലുസാഗരങ്ങളും ാപിച്ചീടു നിത്യം.
എന്നതിൽ ക്കിഴേക്കാേട്ടെയ്ക്കാഴുകുന്നതു സീതാ
െച ടനി രാജധാനിതൻ നടുേവ േപായ്
ഗന്ധമാദനമായ പർവ്വതത്തിേന്മൽ വീണു
സി വിേനാളം ഭ ാശ്വാഖ്യമാം വർഷ െട
സന്തതം േവേഗന േപായീടു െതേക്കാ െച-
ന്നന്തകപുരിയുെട നിത്യവുമതുേപാെല
സ യതാകാരമായളകനന്ദാഖ്യയും
സ ം തിനിഷധവും േഹമകൂടവും േനേര
കട ഹിമവാൻ േമൽ വീണവിട ം പിെന്ന
പടർ െച ഭാരതാഖ്യമാം വർഷ െട
ദക്ഷിണ സമു ത്തിൽ ടു . പടിഞ്ഞാേറ
ച സ്സാകുന്ന നദിവരുണ രാജ്യ െട
േപായുടൻ മാല്യവാെന്റ മുകളിൽ വീണു പിെന്ന
പ്പായു േകതുമാലമാകിയ വർഷ െട
പാരാെത പടിഞ്ഞാെറ സാഗരം ാപിേപ്പാളം.
പാരതിൽ േസാമപുരിയുെട ഭ യും പിെന്ന-
േക്കവലം വടേക്കാ നീലേശ്വതങ്ങൾ കട-
ന്നാേവാളം േവഗേത്താെട ശൃംഗവാന്തേന്മൽ വീണൂ
േപായുടൻ കുരുവർഷ െട വാരിധിേയാളം
മായെമന്നിേയ നീെളപ്പായു നിരന്തരം.
ഇങ്ങെനയുള്ള നവഖണ്ഡമീ ജംബുദ്വീപി 
ലിങ്ങിഹ കർമ്മേക്ഷ ം ഭാരതെമാേന്നയു
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എന്നതിൽ ജകൾ കർമ്മേഭദങ്ങൾെക്കാത്ത    -
വണ്ണമുള്ളനുഭൂതി സർവ്വവും വന്നീടു
മ ള്ളവർഷങ്ങളെങ്ങ ം േകൾ സ്വർഗ്ഗേലാകം
മു മങ്ങനുഭവി ള്ളവർെക്കല്ലാവർ ം
പുണ്യേശഷങ്ങളനുഭവിപ്പാനാെയ്ക്കാണ്ടേ
പുണ്ഡരീേകാത്ഭവൻ താൻ നിർണ്ണയിച്ചിരി .
അവറ്റിൽ ജകൾ ം പതിനായിരത്താെണ്ട-
ത്തപസാേഭദെമാഴിഞ്ഞായു െണ്ടല്ലാനാളും
പതിനായിരമാന ള്ള ശക്തിയും പൂ
ശതേകാടികൾെക്കാ ം േദഹകാഠിന്യങ്ങളും
നാരികെളാടുക്കേമാേരാ ടൻ ഗർഭിച്ചതിൽ
നാരിയും പുരുഷനും കൂെടയുണ്ടാകുന്താനും.
കാലവും േ തായുഗതുല്യമാെയല്ലാ നാളും
പാലി മേല്ലാ ജഗന്നാഥനാം നാരായണൻ
ഭഗവാൻ വി ചില മൂർത്തികളവലംബി-
ച്ചഖില ജനങ്ങൾ ം നൽകുേവാനനു ഹം
എന്നതിലിളാവൃതമാകിയ വർഷത്തിങ്കൽ
ച േശഖരൻ തെന്ന പുരുഷനായി ;
മ ള്ള പുരുഷന്മാരവിെടെച്ച ന്നില്ല
മു ം പാർവ്വതിേദവി ത െട ശാപത്തിനാൽ.
അവിെട രുഷന്മാർ െച കിൽ ീകളാേ ാ-
മതിെന്റ േഹതു െചാ ം നവമ ന്ധത്തിങ്കൽ;
അവിെട ീ പാർവ്വതീേദവിതാനാദിയായു-
ള്ളബലാജനങ്ങളാൽ േസവ്യനാം മഹാേദവൻ
ഹൃദേയ സങ്കർഷണമൂർത്തിെയ ബ് ഭജി ,
ഭ ാശ്വവർഷത്തിങ്കൽ ധർമ്മേദവെന്റ പു ൻ
നിത്യവും ഭ വാവാകിയ വി ഭക്തൻ
േസവിച്ചീടു ഹയ ീവ മൂർത്തിേയയേല്ലാ;

ാദൻ നരസിംഹമൂർത്തിെയേസ്സവി ;
മുദിതാത്മനാ ഹരിവർഷത്തിലിരുന്നേല്ലാ
സുഖേമകാമേദവരൂപനായിരി ന്ന
ഭഗവാൻ തെന്നേക്കതുമാലമാം വർഷത്തിങ്കൽ
നിറഞ്ഞേതേജാമയം മാനസഭ്ക്തിപൂർവ്വം
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ഇരു േസവി നിത്യവും ജാപതി
ത െട പു േരാടുകൂെട ീഭഗവതി
മന്നവ! രാ ികളിൽ ീജനേത്താടും പകൽ
പുരുഷന്മാേരാടുകൂടിരു ഭജി ,
സംഖ്യയും മു റ്ററുപത്താറു വക
അവിെട ദർശന േതജസാ ഗർഭമുണ്ടാ-
യബലാജനങ്ങൾ ം വിച്ചീടു നിത്യം.
പിെന്നരമ്യകത്തിൽ ൈവവസ്വതൻ മനുവരൻ
നന്നായിേസ്സവി മത്സ്യമൂർത്തിെയ ബ് ഭക്ത്യാ
അര്യമാവായ പിതൃനായകൻ ഹിരണ്മയ-
വരിഷത്തിങ്കൽ കൂർമ്മമൂർത്തിെയേസ്സവി
നിത്യവും വരാഹമൂർത്തിെയേസ്സവിച്ചീടു
ഉ ംഗകുരുക്കളിരു ഭൂമിേദവി,

ീരാമൻ തെന്നേസ്സവിച്ചീടു ഹനുമാനും
മാരുതാത്മജൻ കി രുഷാഖ്യവർഷത്തിങ്കൽ
ഭക്തനാം ഹനുമാനും രാഘവൻ തെന്നേസ്സവി-
ച്ചത്യന്തം കി രുഷയുക്തനായ് വർത്തി .
സാവർണ്ണികാത്മജഞാനമുപേദശിച്ചീടുവാൻ
ഭാവി വാണീടുന്ന നാരദമുനിേ ഷ്ഠൻ
േകവലം നരനാരായണന്മാർ തെമ്മേസ്സവി-
ച്ചാവിർേമ്മാേദന നിത്യം ഭാരേത വസി .
അങ്ങെനയുള്ള മഹാഭാരതവർഷത്തിങ്കൽ
എ മുണ്ടസംഖ്യമാഹാത്മ്യങ്ങൾ വളർേന്നാേരാ
പുണ്യൈശലങ്ങൾ പുണ്യനദികൾ പലവിധം;
എണ്ണമില്ലവറ്റിെന്റ മഹിമ െചാല്ലീടുവാൻ;
ഖണ്ഡങ്ങെളല്ലാറ്റിലുമുത്തമം ഭാരതമാം-
ഖണ്ഡെമന്നതു സർവ്വേലാകസമ്മതമേല്ലാ.
അവിെടജ്ജനി ന്ന പുരുഷന്മാർേക്ക േമാക്ഷം
വഴിേയ സാധിക്കാവൂ യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾെകാേണ്ട.
ഒമ്പതു ഖണ്ഡങ്ങളായിങ്ങെനയിരി ന്ന
ജംബുദ്വീപെത്ത റ്റി ലവണാംബുധിയു
വിസ്താരമതുലക്ഷം േയാജനയാകുന്നിതു-
മത്യന്തമതു ചുറ്റിയിരി ം ക്ഷദ്വീപം
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വിസ്താരമേഹാ! ര ലക്ഷം േയാജനയുണ്ടാം;
ത െപാന്മയമാേയാരത്തിയുണ്ടേല്ലാ നി
ചി മായ് നൂറായിരം േയാജനയുയർ െകാ-
െണ്ട യും േശാഭിച്ചതിമുഖ്യമാം ഭേയാടും;
അതിനാൽ ക്ഷദ്വീെപന്നതിനു േപരായ് വന്നി
തവിേടയ്ക്കധിപതിയായഭിേഷകം െചയ്താൻ
മകനാമിദ്ധ്മജിഹ്വൻ തെന്നയ ിയ തൻ!
സുഖമായാത്മതുല്യമവനം െചയ്താനവൻ.
ഇദ്ധ്മജിഹ്വനു മക്കേളഴുേപരാകുന്നിതു

ക്ഷദ്വീേപഴായ് പകുത്തവനും െകാടുത്താൻേപാൽ
ശിവവും, യവസവും, സുഭ ം, ശാന്തം, േക്ഷമം,
ശിവദ, മമൃതവു, മഭയമിവ നാമം.
നാമങ്ങളിവതെന്നയധിപന്മാർ െമല്ലാം
അഥപുല്ലിംഗങ്ങളായ് പറെകന്നേതയു .
അവിെട ഖണ്ഡങ്ങൾ തന്നവധിെക്കല്ലാേമാേരാ-
രചലവരന്മാരുണ്ടതിരായറിഞ്ഞാലും;
സവിേധ നദികളുമുേണ്ടാേരാെന്നല്ലാറ്റിനും;
അവനീപേത! പാർത്താലധികമത്യ തം.
മണികൂടവും വ കൂടവുമി േസനം
മഹിമ വളർെന്നഴും േജ്യാതിഷ്മാൻ സുപർണ്ണവും
ഹിരണ്യഷ്ഠീവേമഘമാലയുമിവേപരായ്
ഇരി ം േസതു ൈശലവരങ്ങേളഴാകു .
അരുണരമണിയാംഗിയുമാഗിരസിയും
അരചാ, സാവി ി, സു ഭതാ, ഋതംഭരാ;
പിേന്നതുസത്യംഭരാനദികളിവേയഴാ -
കുന്നിതു േസതുൈശല നന്ദിനികളാെയ ം.
വർണ്ണങ്ങൾ നാലാകു ഹംസന്മാർ പതംഗന്മാ-
രന്വഹമൂർദ്ധ്വായന സത്യാംഗന്മാെരെന്നല്ലാം.
ആയിരം സംവത്സരമായു െണല്ലാവർ ം
ആത്മാവാമാദിത്യെനേസ്സവി േമവിടു .
സൂര്യനായതും നാരായണൻ താൻ തെന്ന നൂനം
ആര്യനാം മഹാവി താനേല്ലാ ജഗെത്തല്ലാം
ചി മാനുെട മഹാമായകളിത്യാദിക
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ളേപ്പാെലതെന്ന പിെന്ന ദീപുകളഞ്ചിങ്കലും
വർഷത്തിൻ സംഖ്യകളും പുരുഷഗുണങ്ങളും
പരമായു േഭദമിെല്ലേടാ ധരാപേത!

ക്ഷദ്വീപിെന റ്റിശർക്കരാംബുധിയു .
വിസ്താരമതു ര ലക്ഷം േയാജനതെന്ന.
അതിെന്റ പുറമേല്ലാ ശാല്മലെമ േപരാം
യതുമദ്വീപിന്നധിപതിയാം യജ്ഞബാഹു-
ത െട പു ന്മാർ പകു െകാടുത്താൻ േപാൽ .
എന്നതു സുേരാചനം സൗമനസ്യവും െചേമ്മ
േകട്ടാലും രമണകം േദവവർഷവുമതി-
േ ഷ്ഠമാം പാരിഭ മാരാമതാപ്യായനം
ഏഴാമതവിജ്ഞാതമിങ്ങെന വർഷനാമം.
ഏഴധിപതികൾ പുല്ലിംഗമായും െചാല്ലാം.
സ്വരസംശതശൃംഗം, വാമേദവവും, കുന്ദം
െപരിയമുകുന്ദവും, പുഷ്പവർഷവും, പിെന്ന
സഹസ തി, െയ ം പർവ്വതങ്ങൾ നാമം,
മഹത്വേമറുമനുമതിയും, സിനീ, ബാലി,
പിേന്നതു സരസ്വതി, കുഹുവും രജനിയും
നന്ദയും, രാകാ, നദികൾ േപരിവെയല്ലാം.
വർണ്ണങ്ങൾ തിധരന്മാർ വീര്യധരന്മാരും
പിെന്നേക്കൾവസുന്ധരന്മാരിഷന്ധരന്മാരും
അവെരല്ലാരും േവദംെകാ േസാമെനേസ്സവി-
ച്ചവനീപേത!പരിവർത്തിച്ചീടു നിത്യം.
ശാല്മദ്വീപമതുചുഴ പരെന്നഴും
െചാെല്ലഴും സുരാംബുധിവിസ്താരം നാലുലക്ഷം-
േയാജനയതിൻപുറമായതുകുശദ്വീപം
േയാജന, ലക്ഷമതുെമ പരെപ്പേടാ!
അവിെടെയാരു കുശസ്തംഭമുണ്ടദ്ദി വിള
അതിനാൽ കുശദ്വീപമതി േപരായ് വ
മതിമാനായ ഭവാനകേമ ധരിച്ചാലും
അവിേടക്കധിപതി ഹിരണ്യേരതാവുേക-
ളവനുേമഴുപകുേത്തഴുപു ർ നൽകി
േപരുകൾ വസുവസുദാനവും ദൃഢരുചി

https://thalilakkam.in/



ഭാഗവതം - പഞ്ചമ ന്ധം -3 13

പാെരഴും നാഭിഗുപ്തമേങ്ങതു ത്യ തം
വിവിക്തം വാമേദവെമന്നിവവർഷങ്ങൾേപാൽ
ചതുശ്ശ്യംഗവും, ച ം, കപിലം, ചി കൂടം,
േദവാനീകവുമൂർദ്ധ േരാമാവും വിണവും
േകവലം േസതുൈശലേമഴിെതന്നറിഞ്ഞാലും.
രസകുല്യയും, മധുകുല്യയും, മി വിന്ദാ,

തവിന്ദയും, േദവഗർഭയും, ഘൃതച ത,
മ മാലയുമിവനദികേളഴാകു .
സന്തതം കുശലന്മാർ േകാവിദന്മാരും പിെന്ന
അഭിയുക്തന്മാർ കുശലന്മാെരന്നിവനാലു-
മഭിധാനങ്ങൾ വർണ്ണങ്ങൾ െമന്നറിഞ്ഞാലും.
കർമ്മകൗശലങ്ങൾെകാണ്ടവരുമഗ്നിമയ-
ധരമ്മേദവെനത്തെന്നജയി ഭജി .
അതിനുപുറം ചുഴന്നിരി ം ഘൃതാംബുധി
അതുമുെണ്ട ലക്ഷം േയാജനപരെപ്പേടാ!
അതിന റം ൗഞ്ചദ്വീെപ ധരിച്ചാലു-
മതുവിസ്താരം പതിനാറു ലക്ഷം േയാജന
അവധി േമണ വച്ചിരി മവെയല്ലാം
അവിെട ൗഞ്ചെമന്ന പർവതമാകുന്നതും
അചലമതു സു ഹ്മണ്യെന്റ ശക്തിേയറ്റി-
ട്ടതിപീഡിതമായിട്ടിരിെപ്പാെന്നന്നാകിലും
ക്ഷീരസാഗരത്തിെല വാരിെകാണ്ടനുദിനം
വാരിധി നാഥൻ നനച്ചാേവാളം രക്ഷിക്കയാൽ
പീഡകൂടാെത മരുവുന്നിതു തരാതരം;
പാഠമായ് ൗഞ്ചദ്വീെപന്നതിനാൽ െചാല്ലീടു
അദ്ദ്വീപിന്നധിപതിയായതുഘൃതപൃഷ്ഠൻ 
പു ർ പകു താെനാെക്കേവ െകാടുത്താൻേപാൽ .
ആമവുമ്മധുരൂഹേമ്മഘപൃഷ്ഠവും േകൾ സു-
ധാമവും ാജിഷ്ഠവും േലാഹിതാർണ്ണ ം തഥാ
പിേന്നതു വന തിവരിഷമിവേയഴും
എന്നതുേപാെല ശു ം വർദ്ധമാനവും െചേമ്മ
േഭാജനമുപബർഹണാഖ്യവും നന്ദെമ ം
നന്ദനെമ ം പിെന്നസ്സർവേതാഭ െമ ം
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േസതുൈശലനങ്ങളഭയാമൃതൗഘാര്യകയും
പൂതയാം തീർത്ഥവതിവൃത്തിരൂപവതിയും
ശു യും പവി വത്യാഖ്യയുേമഴു നദി
മുഖ്യന്മാർ പുരുഷരുമൃഷഭ വീണന്മാർ
േദവകന്മാരുമിവ വർണ്ണങ്ങളറിക ഭൂ-
േദവാദി ചതുർവർണ്ണമിവിെടെയന്നേപാെല.
ചിന്മയനായ ഭഗവാെന നാരായണെന
അഞ്ജലിെകാ േസവിച്ചീടുന്നിതവർകളും.
അങ്ങെനയുള്ള മഹാ ൗഞ്ചദ്വീപെത്ത റ്റി-
െപാങ്ങിനിെന്നഴും ക്ഷീരവാരിധി വിള ,
വിസ്താരമതുപതിനാറുലക്ഷം േയാജന
ചി മായതി റം ശാകദ്വീപതു പിെന്ന
മുപ്പത്തിര ലക്ഷം േയാജനവിസ്താരവും
മു ാടിങ്ങനു മാൽ വർദ്ധി വരുന്താനും
ശാകെമെന്നാരു വൃക്ഷസൗരഭ്യം പര ള്ള-
താെകയദ്ദ്വീപമതുമൂലമായതു നാമം
അവിേടക്കധിപതിയായുള്ള േമധാതിഥി
അവനി സുതന്മാർ പകു നൽകീടിനാൻ.
നാമങ്ങൾ പുേരാജവവുമ്മേനാജവമേങ്ങ
ഭൂമികൾ ഭവമാനധൂ ാനീകവും പിെന്ന
പാരതു ചി േരഭം ബഹുരൂപവും വിശ്വ-
ധാരവുമിവേയഴു വർഷങ്ങളാകുന്നതും.
േകവലമധിപതികൾ പുല്ലിംഗങ്ങളു-
മായ് വരുമഭിധാനെമന്നേ േഭദമു ;
ഈശാന, മുരുശൃംഗം, ബലഭ വും, ശത-
േകസരം, സഹ േ ാതാ, േദവപാലം, പിെന്ന
േസതുൈശലങ്ങൾ മഹാനസെമന്നിവേയഴും
േചതസാ െതളി േകട്ടീടുക പുനരി ം.
നദികളനഘയുമായുർദ്ദാെയ മേങ്ങ-
തുഭയപൃഷ്ടിെയ മപരാജിതെയ ം
പിേന്നതു പഞ്ചനദി സഹ തിയേങ്ങ
തുന്നതനിജധൃതിെയ േമഴറിഞ്ഞാലും.
വർണ്ണങ്ങളൃത തന്മാർ; സത്യ തന്മാരും,
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പിേന്നതു ദാന തന്മാരനു തന്മാരും,
എന്നിവർ വായ് വാത്മകനാകുന്ന ഭഗവാെന-
ത്തെന്ന േസവി യമനിയമാദികളാെല
ശാകദ്വീപതു ചുഴന്നരി ം നിത്യം ദധി-
സാഗരം ദ്വിേഷാഡശലക്ഷം വിസ്താരെത്താടും
നീെളയങ്ങതിൻ പുറം പുഷ്കരദ്വീപമതു
േകളറുപത്തിനാലു ലക്ഷം േയാജനതെന്ന
വിസ്താരമവിെടെപ്പാന്മയമായിരിെപ്പാരു
പത്മമുണ്ടേല്ലാ പതിനായിരമിതേളാടും

ഹ്മാവിന്നിരിപ്പതിൻ നടുവിലാകുന്നിതു
ത ലം പുഷ്കരദ്വീെപ േപരുണ്ടായ് വ .
അദ്വീപിന്മേദ്ധ്യെയാരു േസതുപർവ്വതം മാന-
േസാത്തരെമ ണ്ടേല്ലാ േലാൈകക സിദ്ധമായ്;
ഉയരമതുപതിനായിരം േയാജനേപാൽ
ഉയരേത്താളം തെന്ന പര മു നൂനം.
നാലുദിക്കിലും േലാകപാലന്മാർ നാല്വർ മു-
ണ്ടാലയങ്ങളുേമാേരാന്നങ്ങതി കൾ തന്നിൽ.
അങ്ങെനയുള്ള മഹാമാനേസാത്തരത്തിേന്മൽ
എ േമ െപരുമാറുമാദിത്യരഥച ം
എങ്ങെനയറിയു മായത്മഹിമകൾ?
ഇങ്ങെനയു കാണാകുന്നിതു േലാകങ്ങളിൽ.
പിെന്നയദ്വീപിന്നധിപതിയാം വീതിേഹാ ൻ
ത െട രമണകനാകിയതനയനും
ധാതകീയാകും പു ന്തനി െമാപ്പെമാപ്പം
പാതിെവേവ്വെറ പകുേത്താേരാ നൽകീടിനാൻ.
അവിെട ഹ്മാത്മകനാം ഭഗവാെന മുക്തി
ശിവസാധനമാകുമക്കർമ്മം െകാ തെന്ന
ഭക്തിേയാടിരു േസവി സകലരും.
പുഷ്കരദ്വീപെത്തയും ചുഴ മരുവു
ശുദ്ധകീലാലാശയമത്യന്തമതുമു
പുഷ്കരദ്വീപെത്താടും വിസ്താരമനു മാൽ
അതിനുപുറം േലാകാേലാകപർവ്വതേത്താളം

തികാഞ്ചന ഭൂമിമാനസവിേമാഹനം,
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ആദിത്യാദികളുെട രശ്മികെളല്ലാെമാെക്ക.
സ്സാദരം േലാകാേലാകത്തിന്നകത്തടങ്ങീടും
അവ്വണ്ണം വട്ടം കൂടിയുയർേന്നാന്നതു പാർത്താൽ
അമ്പതുേകാടി തെന്ന േയാജനവിസ്താരമാം
ഇേക്ഷാണീമണ്ഡലത്തിൻ നാെലാ ണറിഞ്ഞാലും
ശിക്ഷയാേലാകാേലാകത്തിന്നകെമ നൂനം.
അങ്ങെനയുള്ള േലാകാേലാകമാം ഗിരീ േന്മൽ
അങ്ങേഹാ! ചതുർ ഖൻ ത െട നിേയാഗത്താൽ
നാലുദിക്കിലും നാലുദിഗ്ഗജവരന്മാരും
ആലംബഭൂതന്മാരായ് നിൽ േന്നാെര േകൾ
നാമങ്ങളൃഷഭനും പുഷ്കരചൂഡെന ം
വാമനെന , മപരാജിതെന ം തെന്ന.
ഈവണ്ണം ഭൂവിസ്താരെമാെട്ടാ െചാല്ലിപ്പിെന്ന;
േകവലം സ്വർേല്ലാകവും വിസ്താരം ത ല്യം േപാൽ.

https://thalilakkam.in/




